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I.  WPROWADZENIE 
 

Państwowa Inspekcja Pracy jest powołana do sprawowania nadzoru i kontroli 
przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy za-
robkowej. Zakres jej działania i uprawnień określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o 
Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr 89, poz. 589 ze zmianami). 
Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi. Nadzór nad Państwową Inspekcją Pra-
cy sprawuje Rada Ochrony Pracy, powołana przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Państwową Inspekcją Pracy kieruje, powoływany przez Marszałka Sejmu, 
Główny Inspektor Pracy. Główny Inspektor Pracy wchodzi w skład unijnego Komitetu 
Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Do sekretariatu Komitetu corocznie przekazywa-
ny jest „Raport roczny z działalności inspekcji pracy”. Marszałek Sejmu ustala statut 
Państwowej Inspekcji Pracy, określający jej organizację wewnętrzną oraz siedziby i 
zakres terytorialnej właściwości okręgowych inspektoratów pracy. 

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspektorat 
Pracy oraz 16 okręgowych inspektoratów pracy. Poszczególne okręgowe inspektoraty 
obejmują zakresem swojej właściwości terytorialnej obszar jednego województwa.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy, 
 prawo wnoszenia powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby – uczestnictwo 
w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku 
pracy, 

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

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

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

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

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

 pracodawcy – a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legal-
ności zatrudnienia także przedsiębiorcy nie będący pracodawcami – na rzecz 
których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wyko-
nujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę 
świadczenia tej pracy; 

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

 podmioty kierujące osoby w celu nabywania umiejętności praktycznych, w 
szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu zawodowego, 
nie będących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową. 

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 przypad-
ku, gdy naruszenie dotyczy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 nakazania: wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bezpo-
średnie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wykonują-
cych te prace lub prowadzących działalność; skierowania do innych prac pra-
cowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym prze-
pisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo pra-
cowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecz-
nych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji; na-
kazy 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 któ-
rych stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdro-
wia ludzi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 

 nakazania, w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących pracę 
na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na własny ra-
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chunek działalność gospodarczą, zaprzestania prowadzenia działalności bądź 
działalności określonego rodzaju; 

 nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku; 
 nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych 
w środowisku pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub częstotli-
wości wykonania tych badań i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wykony-
wania pracy w szczególnych warunkach; 

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

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

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

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

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie obejmuje swoim działaniem teren woje-

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

 
Okręgowy Inspektor Pracy kieruje działalnością okręgowego inspektoratu pracy 

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

 

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

 

 
Podstawową rolę w strukturze organizacyjnej okręgowego inspektoratu pracy od-

grywają inspektorzy pracy. Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez 
uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pra-
cy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania 
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie zatrudnionych było – według sta-
nu na dzień 31 grudnia 2012 roku – 108 osób (5 w niepełnym wymiarze czasu pracy), 
w tym: 80 osób w siedzibie Okręgu, 15 osób w Oddziale w Elblągu i 13 osób w Oddzia-
le w Ełku. Stan zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy, w porównaniu z 2011 
rokiem, zwiększył się o 2 osoby. W zamieszczonej poniżej tabeli nr 1 zawarto dane 
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o stanie osobowym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, pod kątem czynności 
służbowych wykonywanych przez pracowników. W tabeli nr 2 zawarto dane o pracowni-
kach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie pod kątem wieku, wykształcenia oraz 
stażu pracy. 

 

Tabela nr 1.1. Stan osobowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 
 

Czynności służbowe 

Liczba  
pracowników 

2011 r. 2012 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 59 64 

Pracownicy przygotowujący się do wykonywania zadań kontrolnych 5 1 

Pracownicy merytoryczni, którzy nie wykonują czynności kontrolnych (realizujący 
inne ustawowe zadania, na przykład takie jak poradnictwo prawne i rejestracja 
układów zbiorowych pracy) 

15 13 

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

5 5 

Stanowiska pracy służb finansowych, administracyjnych oraz obsługi 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. finansowo-księgowych, w tym główny 
księgowy 

4 4 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych 10 13 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi 3 3 

Razem 106 108 
 

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

Wyszczególnienie 
Liczba osób 

2011 rok 2012 rok 
 

Wiek 

do 30 lat 7 4 

31 – 40 lat 37 32 

41 – 50 lat 24 33 

51 – 60 lat 31 25 

powyżej 60 lat 7 14 
 

Wykształcenie 

wyższe 95 97 

pomaturalne 2 1 

policealne - - 

średnie 7 8 

zawodowe 1 1 

podstawowe 1 1 
 

Staż pracy w PIP 

do 5 lat 31 31 

6 – 10 lat 13 12 

11 – 20 lat 47 43 

21 – 30 lat 12 19 

powyżej 30 lat 3 3 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie przy realizacji zadań współdziała ze 

związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, 
radami pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w 
rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z 
organami administracji państwowej, a w szczególności z organami nadzoru i kontroli 
nad warunkami pracy, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, urzędami skarbowymi i 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także organami samorządu terytorialnego. 

Działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2012 roku prowadzone były zgodnie z 
rocznym i długofalowym planem pracy, opracowanym na podstawie analizy wyników 
działalności prewencyjno-kontrolnej inspekcji w latach ubiegłych, uwag i zaleceń Rady 
Ochrony Pracy oraz komisji sejmowych, a także propozycji zgłaszanych przez związki 
zawodowe, organizacje pracodawców, ministerstwa i urzędy centralne, organy nadzoru 
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i kontroli warunków pracy, placówki naukowo-badawcze. W programie uwzględnione 
zostały również wskazania wspólnej strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy 
na lata 2007-2012. Podstawowym dokumentem, który określa kierunki i formy działal-
ności Państwowej Inspekcji Pracy w poszczególnych obszarach ochrony pracy jest 
Program działania. W 2012 roku, podobnie jak w latach poprzednich, działalność 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie skoncentrowana była na realizacji okre-
ślonych w tym Programie zadań i tematów, które można podzielić na kontrolno-
nadzorcze i prewencyjne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2012 ROKU 

 

10 | S t r o n a  

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2012 ROKU 

 

11 | S t r o n a  

 

II.  DZIAŁALNOŚĆ OIP – INFORMACJE OGÓLNE 
 

2.1. Kontrole 
 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 3.898 kontroli u 
przeszło trzech tysięcy podmiotów gospodarczych. Istotną część kontroli stanowiły 
ponowne kontrole, których celem było przede wszystkim sprawdzenie realizacji zasto-
sowanych wcześniej środków prawnych i wyegzekwowanie poprawy stanu przestrze-
gania prawa. 

 
Wykres 2.1. Kontrole w latach 2000-2012 

 

Wykres 2.2. Struktura skontrolowanych zakładów 

 

Wykres 2.3. Struktura skontrolowanych zakładów (wg wielkości zatrudnienia) 

 
 

Ponad połowę kontroli inspektorzy pracy przeprowadzili w podmiotach, w których za-
trudniano nie więcej niż 9 pracowników, prawie co trzecią w zakładach zatrudniających 
od 10 do 49 osób, a przeszło co ósmą w zakładach zatrudniających od 50 do 249 
osób. Pozostałe 3% kontroli zostało przeprowadzonych w firmach zatrudniających co 
najmniej 250 pracowników. 
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2.2. Decyzje 
 

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli naruszeniami przepisów prawa, 
inspektorzy pracy w 2012 roku wydali 14.940 decyzji, tj. więcej niż w 2011 roku (wów-
czas – 12.649). Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło urządzeń i instalacji elektroener-
getycznych (np. brak lub niewłaściwa ochrona przed porażeniem w instalacjach i urzą-
dzeniach elektrycznych), maszyn i urządzeń technicznych (m.in. niewłaściwe urządze-
nia ochronne lub ich brak), stanowisk i procesów technologicznych (np. niewłaściwe 
zabezpieczenie stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecz-
nych), przygotowania pracowników do pracy (m.in. brak szkoleń bhp, badań lekarskich, 
uprawnień kwalifikacyjnych). 
 
 Wykres 2.4. Decyzje w latach 2000-2012 (tys.) 

 
 Wykres 2.5. Zakres przedmiotowy decyzji 

 

Wśród wydanych decyzji 334 nakazywały wstrzymanie prac w związku ze 
stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia dla życia bądź zdrowia pracowników, a 512 
decyzji nakazywało wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy 
ich eksploatacja powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. 
Kolejne 8 decyzji zakazywało wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w 
miejscach, w których stan warunków pracy stanowił bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi. W związku ze stwierdzeniem, że pracownicy zatrudnieni są wbrew 
obowiązującym przepisom przy pracach niebezpiecznych, wzbronionych lub szkodli-
wych bez wymaganych kwalifikacji, inspektorzy pracy wydawali decyzje skierowania 
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pracowników do innych prac. Ogółem w roku sprawozdawczym wydano 162 takie de-
cyzje kierując do innych prac 265 pracowników. 

Wykres 2.6. Rodzaj decyzji 

 

Spośród wydanych decyzji 186 dotyczyło wypłaty ponad 2,3 tys. pracowni-
kom wynagrodzenia i innych świadczeń na łączną kwotę prawie 3,5 mln zł. Naj-
częściej nakazywano wypłatę: wynagrodzenia za pracę (59%), wynagrodzenia za urlop 
lub ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop (16%), wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych (8%), wynagrodzenia za czas choroby (4%). 

Z ponownych kontroli i informacji, jakie napłynęły do OIP wynika, że do dnia 
sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali 13.142 decyzje (88% 
wydanych), w tym 93 decyzje dot. wypłaty pracownikom wynagrodzenia i innych 
świadczeń (50% wydanych). W wyniku realizacji tych drugich 0,9 tys. pracownikom 
wypłacono przeszło 0,9 mln zł.  

Nadal podstawową przyczyną niewykonania decyzji jest brak środków finanso-
wych będący często efektem zatorów i przestojów płatniczych na rynku. Przyczyną 
niewykonania nakazów była również nieznajomość lub lekceważenie przepisów oraz 
brak świadomości zagrożeń wypadkowych. Część pracodawców odmawiała wykonania 
decyzji bez podania przyczyn. W przypadkach nierealizowania decyzji wszczynamy 
postępowanie egzekucyjne jednak nie jest ono skuteczne w przypadku upadłości, li-
kwidacji zakładu. 

W roku sprawozdawczym okręgowy inspektor pracy wydał 1 decyzję nakazu-
jącą zaprzestanie działalności polegającej na rozbiórce pojazdów samochodowych 
wraz z odzyskiem metali z tych pojazdów oraz sprzedaży części używanych z pojaz-
dów samochodowych prowadzonej w drewnianym budynku (stodole). Decyzje takie są 
wydawane, gdy stwierdzone w czasie kontroli naruszenia zagrażają życiu lub zdrowiu 
pracowników (lub osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w 
tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą) i mają charakter 
trwały, tzn. nie mogą być usunięte przez zastosowanie nakazów dotyczących jednost-
kowych uchybień. Należy podkreślić, że OIP z dużą ostrożnością korzysta z tego in-
strumentu prawnego ze względu na świadomość jego poważnych konsekwencji dla 
pracodawców. Decyzja ta, oprócz pozytywnego rezultatu, jakim jest ochrona zdrowia i 
życia pracowników, skutkuje często likwidacją stanowisk pracy, a co za tym idzie utratą 
pracy, która nierzadko jest dla pracownika i jego rodziny jedynym źródłem utrzymania. 
Decyzja nakazująca zaprzestanie działalności jest wydawana w ostateczności, gdy 
zawodzą inne środki prawne. 

W związku z nierealizowaniem decyzji przez niektórych pracodawców, inspek-
torzy pracy, zgodnie z procedurą egzekucji administracyjnej, wystosowali do nich pra-
wie 50 upomnień, które obejmowały w sumie 108 decyzji. Kolejne kontrole wykazały, 
że część pracodawców – w celu uniknięcia egzekucji administracyjnej (w szczególno-
ści ponoszenia kosztów grzywny w celu przymuszenia, którą organ egzekucyjny może 
zastosować) – po otrzymaniu upomnienia wykonała decyzje. Łącznie 38 decyzji zosta-
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ło zrealizowanych. W tym miejscu należy podkreślić, że w niektórych przypadkach nie 
jest możliwe przeprowadzenie kontroli sprawdzającej (np. z powodu likwidacji zakładu). 
W pozostałych przypadkach, w związku z niewykonaniem decyzji, skierowane zostały 
22 tytuły wykonawcze. Dwa tytuły wykonawcze dotyczyły niewykonania decyzji 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a kolejnych dwadzieścia dotyczyło decyzji z 
zakresu niewypłacenia wynagrodzenia i innych świadczeń. W 2012 roku na 14 praco-
dawców nałożono 22 grzywny w celu przymuszenia. Łączna kwota nałożonych grzy-
wien wyniosła 575.000 zł (12 grzywien w związku z niewykonaniem decyzji o charakte-
rze płacowym, a 2 w związku z niewykonaniem decyzji z zakresu bhp). W wyniku pro-
wadzonych działań egzekucyjnych, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, 
4 pracodawców wykonało decyzje nakazujące wypłatę wynagrodzenia. 

Oprócz ww. decyzji w 2012 roku inspektorzy pracy na podstawie ustawy o 
transporcie drogowym wydali 36 decyzji o nałożeniu kary na łączną kwotę 95.750 zł. 
W 2 przypadkach pracodawcy złożyli wnioski o rozłożenie kar na raty na łączną kwotę 
21 150 zł, które zostały przez inspektorów pracy uwzględnione. W jednym przypadku, 
w związku z utrzymaniem w mocy decyzji przez Okręgowego Inspektora Pracy, praco-
dawca skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. 
Sprawa jest w toku. W stosunku do 14 pracodawców skierowano upomnienia. Nato-
miast w 8 przypadkach skierowano tytuł egzekucyjny do Urzędu Skarbowego. Do dnia 
sporządzania niniejszego sprawozdania wpłynęły kary pieniężne wydane na podstawie 
ustawy o transporcie drogowym w łącznej wysokości 63.550 zł.  
 
2.3. Wystąpienia i polecenia 
 

W razie stwierdzenia innych naruszeń przepisów prawa pracy niż wymienione w 
art.11 pkt 1-7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, organy PIP kierują wystąpienia lub 
wydają polecenia (od sierpnia 2011 roku) w sprawie ich usunięcia.  

W 2012 roku inspektorzy pracy skierowali 2.381 wystąpień, które zawierały 
łącznie 9.184 wnioski (w 2011 r. – 8.974 wnioski). Ponadto w roku sprawozdawczym 
inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 401 poleceń. 
 

Wykres 2.7. Wystąpienia i polecenia w latach 2000-2012 (tys.) 

 
Najwięcej wniosków dotyczyło naruszeń przepisów z zakresu stosunku pracy 

(31%), bezpieczeństwa i higieny pracy (31%), czasu pracy (19%), wynagrodzenia za 
pracę (9%), legalności zatrudnienia (4%) oraz urlopów pracowniczych (2%).  

W zakresie problematyki związanej ze stosunkiem pracy najwięcej nieprawidło-
wości stwierdzono w zakresie udzielania pracownikom informacji, o której mowa w art. 
29 § 3 Kodeksu pracy (28% wniosków związanych ze stosunkiem pracy). Niewiele 
mniej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie prowadzenia przez pracodawców do-
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kumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (23%). Następne grupy 
najczęstszych uchybień to brak lub nieprawidłowy regulamin pracy (13%), brak lub 
nieprawidłowo sporządzona umowa o pracę (10%) oraz niewydanie lub nieprawidłowo-
ści w treści świadectwa pracy (9%).  

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

 
Wykres 2.8. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach 

 

Wnioski związane z problematyką czasu pracy najczęściej były kierowane w 
związku z nieokreśleniem w układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy lub w 
obwieszczeniach systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy (50% 
wniosków związanych z czasem pracy). Kolejne grupy najczęstszych uchybień w tym 
obszarze to nieprawidłowości związane z prowadzeniem ewidencji czasu pracy (17%), 
nieustalenie w umowie o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, za 
które pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 
§ 1 Kodeksu pracy (5%) oraz zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o 
odpoczynku (5%). 

W obszarze wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy najczęściej 
stwierdzano niewypłacenie, obniżenie, bezpodstawne potrącenie lub nieterminowe 
wypłacenie wynagrodzenia za pracę (31% wniosków wydanych w tym obszarze). Ko-
lejne grupy najczęstszych uchybień to niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pie-
niężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (12%), niewypłacenie lub zaniżenie 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (9%), niewypłacenie lub obniże-
nie ekwiwalentu za używanie odzieży własnej oraz za pranie i naprawę odzieży robo-
czej we własnym zakresie (8%). 

W zakresie problematyki związanej z legalnością zatrudnienia najczęściej 
stwierdzano nieprawidłowości w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy (52% 
wniosków wydanych w tym obszarze). Kolejna grupa uchybień w tym obszarze to nie-
zgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie osób do ubezpieczenia społecznego (42%). 

Wnioski związane z problematyką urlopów wypoczynkowych najczęściej były 
kierowane w związku z nieprawidłowościami w zakresie udzielania urlopu wypoczyn-
kowego (45% wniosków w tym zakresie). Następne grupy uchybień to nieprawidłowo-
ści w zakresie ustalania planów urlopów (18%) oraz dzielenia urlopu na części (16%). 

Z ponownych kontroli i informacji, jakie napłynęły do OIP wynika, że do dnia 
sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy uwzględnili 7293 wnioski (79% 
wydanych). 
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2.4. Wykroczenia 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy stwierdzili popełnienie 3.919 wykroczeń 
(w 2011 roku – 3.547 wykroczeń) związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej 
oraz w zakresie legalności zatrudnienia. Analogicznie jak w latach poprzednich, naj-
liczniejszą grupę wykroczeń (66% ogółu) stanowiły naruszenia przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy, wyczerpujące znamiona wykroczenia z art. 283 Kodeksu 
pracy. Stwierdziwszy fakt popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika, 
inspektorzy pracy korzystali z przysługujących im środków prawnych kierując wnio-
ski o ukaranie do sądu grodzkiego, nakładając mandaty karne oraz stosując środki 
oddziaływania wychowawczego. Zarzuty popełnienia wykroczenia postawiono łącz-
nie 1.834 osobom.  

 
Wykres 2.9. Wykroczenia (w latach 2000-2012) 

 
Wykres 2.10. Osoby, którym postawiono zarzuty (w latach 2000-2012) 

 

Wykres 2.11. Liczba wykroczeń w poszczególnych grupach 
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Wykres 2.12. Zakres przedmiotowy wykroczeń 

 

Wykres 2.13. Struktura zastosowanych sankcji 

 

 W przeciągu roku sprawozdawczego inspektorzy pracy skierowali do sądów 
łącznie 134 wnioski o ukaranie zawierające zarzuty popełnienia 284 wykroczeń. 

W 2012 roku zapadło łącznie 136 rozstrzygnięć w I-ej instancji (część dot. 
wniosków skierowanych w 2011 roku). Większością orzeczeń obwinionym wymierzono 
grzywny. Dotyczyło to 128 orzeczeń (w tym 110 w formie wyroku nakazowego). Łącz-
nie sądy wymierzyły grzywny w wysokości 198.150 zł. Średnia wysokość grzywny 
orzekanej przez sądy wyniosła 1548 zł. W jednym przypadku odstąpiono od wymierze-
nia kary. Wobec 7 obwinionych sąd orzekł karę nagany. W okresie sprawozdawczym 
sądy II-ej instancji wydały 10 orzeczeń po rozpatrzeniu apelacji od wyroków wydanych 
w okresie sprawozdawczym, jak i od wyroków wydanych w 2010 roku. Rozstrzygnięcia 
sądów odwoławczych przedstawiają się następująco: w 7 przypadkach utrzymano w 
mocy wyrok sądu pierwszej instancji, a w 3 przypadkach uchylono wyrok i wydano 
orzeczenie co do istoty. Ponadto w okresie sprawozdawczym sądy wydały 17 orzeczeń 
po rozpoznaniu sprzeciwów od wyroków nakazowych wydanych w okresie sprawoz-
dawczym, jak i od wyroków nakazowych wydanych w 2011 roku. Rozstrzygnięcia są-
dów po rozpoznaniu sprzeciwów przedstawiają się następująco: w 14 przypadkach 
orzeczono grzywnę, w 2 przypadkach odstąpiono od wymierzenia kary, a w jednym 
odmówiono przyjęcia środka. 

W 2012 roku inspektorzy pracy nałożyli ogółem 655 mandatów za popełnienie 
1.846 wykroczeń. Nałożono je na łączną kwotę prawie 0,8 mln zł. Mandaty zostały za-
stosowane w 36% ogółu podjętych postępowań w sprawach o wykroczenia.   

Inspektorzy pracy, w związku z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi, sto-
sowali także środki wychowawcze. Ogółem, w związku z popełnieniem 1.789 wykro-
czeń, wydano 1045 środków oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń, 
zwrócenia uwagi oraz ostrzeżeń. Podobnie jak w poprzednich latach, środki wycho-
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wawcze były stosowane najczęściej w stosunku do pracodawców, którzy nie byli do-
tychczas kontrolowani przez inspektorów. Istotne było także zachowanie sprawców 
wykroczeń, ich sytuacja materialna oraz fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości usuwano 
jeszcze w trakcie czynności kontrolnych. Duża liczba środków wychowawczych została 
zastosowana wobec bezrobotnych, którzy dopuścili się wykroczenia polegającego na 
niezgłoszeniu do urzędu pracy faktu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 
Środki takie zazwyczaj stosowano wobec bezrobotnych, którzy nie pobierali zasiłku. W 
stosunku do bezrobotnych pobierających zasiłek zazwyczaj do sądów grodzkich kiero-
wano wnioski o ukaranie. 
 
2.5. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy skierowali do prokuratur łącznie 36 zawiado-
mień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
 

Wykres 2,14. Zawiadomienia skierowane do prokuratury w latach 2000-2012 

 

Wykres 2.15. Przestępstwa w zawiadomieniach skierowanych do prokuratury 
 

 
W 20 przypadkach wskazywano na utrudnianie lub udaremnienie czynności 

kontrolnych inspektora pracy (art. 225 Kodeksu karnego). W następnych 9 przypad-
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kach informowano o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 218 Ko-
deksu karnego, polegającego na uporczywym naruszaniu praw osób wykonujących 
pracę zarobkową lub odmowie przyjęcia do pracy, o której przywróceniu orzekł właści-
wy organ lub niewykonaniu orzeczenia sądu zobowiązującego do wypłaty wynagro-
dzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy. W 10 zawiadomieniach 
informowano o naruszeniu praw osób wykonujących pracę zarobkową (art. 219, art. 
220, art. 221 Kodeksu karnego). W 3 przypadkach zawiadomiono prokuraturę w związ-
ku z przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270, art. 271, art. 276 
Kodeksu karnego). W 2 przypadkach informowano o składaniu fałszywych zeznań (art. 
233 Kodeksu karnego). Kolejne zawiadomienie skierowano w związku z naruszeniem 
przepisów ustawy o związkach zawodowych (art. 35). W 1 zawiadomieniu informowano 
o przestępstwie przeciwko życiu i zdrowiu (art. 160 Kodeksu karnego). 

Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania postępowanie przygotowaw-
cze wszczęto w przypadku 27 zawiadomień, a w 5 przypadkach prokuratura odmówiła 
wszczęcia dochodzenia. W pozostałych przypadkach, na dzień sporządzania sprawoz-
dania, prokuratura nie poinformowała o podjętych działaniach. 

W jedenastu przypadkach wcześniej wszczętych postępowań przygotowaw-
czych, prokuratura postanowiła o ich umorzeniu, a w dwóch zawiesiła postępowanie. 

Inspektorzy pracy złożyli trzy zażalenia na postanowienie prokuratury o umo-
rzeniu postępowania oraz jedno zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania. Uwzględniono tylko jedno zażalenie. 

W dziewięciu sprawach, w związku ze złożonymi zawiadomieniami, skierowano 
do sądu akty oskarżenia. Ponadto w jednym przypadku skierowano do sądu wniosek o 
warunkowe umorzenie postępowania. Do chwili obecnej zapadły cztery wyroki. W 
dwóch przypadkach orzeczono karę grzywny ( 500 zł i 600 zł). W kolejnym przypadku 
orzeczono karę 3 miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieod-
płatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku mie-
sięcznym. W następnym przypadku warunkowo umorzono postępowanie na okres 2 lat 
oraz zobowiązano do uiszczenia świadczenia pieniężnego w kwocie 2000 zł na rzecz 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż w przypadku prawie co siódmego 
zawiadomienia postępowanie prokuratorskie w ogóle nie jest wszczynane. Prawie po-
łowa postępowań prokuratury wszczętych w wyniku zawiadomienia przez inspektora 
pracy, jest umarzana. Podobnie jak i w latach ubiegłych, wynika to przede wszystkim z 
rozbieżności w ocenie zachowania sprawców przez inspektora pracy składającego 
zawiadomienie i prokuratora, do którego należy ostateczna ocena zaistnienia znamion 
przestępstwa. 
 
2.6. Porady prawne i techniczne 
 

W 2012 roku pracownicy merytoryczni w siedzibach Oddziałów i siedzibie 
Okręgu udzielili 28.649 porad. Na poniższych wykresach przedstawiono strukturę 
podmiotów, którym udzielano porad oraz obrazowo pokazano, jakich głównie zagad-
nień dotyczyły udzielone porady prawne (zgodnie ze statystyką prowadzoną w OIP). 
 

Wykres 2.16. Struktura podmiotów zgłaszających się po porady (siedziby OIP) 
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Wykres 2.17. Obszary praworządności, w których udzielano porad (siedziby OIP) 

 
 

Oprócz porad udzielanych w siedzibach, inspektorzy pracy udzielali porad w 
trakcie kontroli. W trakcie przeprowadzanych kontroli udzielono 7.847 porad z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 5.400 porad z zakresu prawnej ochrony pracy oraz 
1.082 z zakresu legalności zatrudnienia. Łącznie w 2011 roku pracownicy OIP udzielili 
prawie 43 tys. porad prawnych. 
 

Wykres 2.18. Udzielone porady - w siedzibach OIP i w trakcie kontroli (w tys.) 

 
Podsumowując, należy stwierdzić, podobnie jak w latach poprzednich, iż dzia-

łalność Okręgu w zakresie poradnictwa prawnego nadal cieszy się dużym zaintereso-
waniem i jest bardzo pomocna w wyjaśnianiu wątpliwości prawnych związanych 
z interpretacją przepisów z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pomoc ta jest szczególnie ważna dla pracowników, których często nie stać na odpłatną 
pomoc prawną oraz właścicieli małych firm, którzy nie posiadają wykwalifikowanych 
służb kadrowych. 
 
2.7. Pisma o charakterze informacyjnym i prewencyjnym 
 

W 2012 roku wystosowano 405 pism o charakterze informacyjnym i prewencyj-
nym. Podobnie jak w latach poprzednich, adresatami pism informacyjnych były przede 
wszystkim organa władzy oraz organa nadzoru i kontroli. Zasadniczym celem tych 
pism było poinformowanie o wynikach kontroli. Adresatami pism prewencyjnych byli w 
szczególności pracodawcy. Pisma prewencyjne przekazywały określoną wiedzę i mo-
tywowały do podejmowania działań zapobiegających powstawaniu zagrożeń wypad-
kowych. Na przykład do 38 pracodawców skierowano pisma, których tematem było 
przedstawienie okoliczności i przyczyn trzech wypadków przy pracy zaistniałych pod-
czas obsługi maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych (pismo opracowano w ra-
mach programu informacyjno-prewencyjnego dot. dostosowania do minimalnych wy-
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magań maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych). 
 

Wykres 2.19. Pisma o charakterze informacyjno-prewencyjnym (lata 2000-2012) 

 

Wykres 2.20. Adresaci pism o charakterze informacyjno-prewencyjnym w 2012 r. 
 

 
 

Podsumowując, pisma informacyjno-prewencyjne są istotnym uzupełnieniem 
działalności kontrolno-nadzorczej, dają możliwość popularyzowania problematyki bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz praworządności w stosunku pracy wśród szerokiej 
rzeszy podmiotów. Z informacji uzyskanych od adresatów pism wynika, że podjęli oni 
działania na rzecz likwidacji nieprawidłowości. Dotychczasowe doświadczenia wskazu-
ją na potrzebę kontynuowania tego typu działalności, gdyż jest to dobry sposób na 
upowszechnienia „dobrych praktyk”, a z drugiej strony, na wskazanie popełnianych 
błędów i nieprawidłowości. 
 
2.8. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy 
 

W 2012 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy wpłynęły 43 wnioski o reje-
strację układów zbiorowych pracy, protokołów dodatkowych oraz o dokonanie wpisu 
informacji: 

– 1 dot. zarejestrowania nowego układu zbiorowego pracy, 
– 34 protokołów dodatkowych, 
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– 8 o wpis informacji, w tym o wypowiedzeniu układu (2), o rozwiązaniu układu za 
porozumieniem stron (1), o zawieszeniu stosowania układu (2), o rozwiązaniu 
organizacji związkowej (2), inne (1). 

W związku z tymi wnioskami, zarejestrowano 1 układ zbiorowy pracy, 28 protokołów 
dodatkowych oraz dokonano wpisu 7 informacji. Po tych zmianach na dzień 31 grudnia 
2012 roku obowiązywało ogółem: 308 zakładowych układów zbiorowych pracy (na 
dzień 31.12.2011 r. - 314), zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym w Okręgu oraz 
4 porozumienia o stosowaniu zakładowego układu zbiorowego pracy. 

Spośród 43 wniosków dot. protokołów dodatkowych, które wpłynęły do OIP w 
2012 roku, odmówiono rozpatrzenia 6 wniosków. Pięć z nich dotyczyło rejestracji pro-
tokołów dodatkowych do zakładowego układu zbiorowego pracy, a jeden rejestracji 
innych informacji. Podobnie jak w latach poprzednich, głównymi przyczynami odmowy 
rozpatrzenia wniosków było niespełnianie wymogów przewidzianych w § 2 i 3 oraz § 9 
ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 
2001 roku w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych 
pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestra-
cyjnych i kart rejestrowych. Przede wszystkim strony we wnioskach nie podawały in-
formacji określonych w ww. przepisie. 

Ponadto, jedna odmowa rozpatrzenia wniosku o wpis informacji o częściowym 
wypowiedzeniu zakładowego układu zbiorowego pracy wpisanego do rejestru układu 
wynikała z faktu, iż wniosek nie dotyczył okoliczności podlegających wpisowi do reje-
stru, określonych § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia. 
 

Wykres 2.21. Wnioski o rejestrację i rejestracja 

 
Wykres 2.22. Liczba obowiązujących zakładowych układów zbiorowych pracy 

 
 

Podsumowując, w 2012 roku w zakresie ilości napływających wniosków o reje-
strację zakładowych układów zbiorowych pracy i protokołów dodatkowych, w porówna-
niu do roku poprzedniego, nie obserwuje się znaczących zmian w aktywności stron we 
wprowadzaniu regulacji układowych (w 2011 roku do OIP wpłynęły 53 wnioski). 

Przedmiotem postanowień układowych, podobnie, jak w latach ubiegłych, są 
głównie zapisy dotyczące składników wynagradzania i innych świadczeń związanych z 
pracą (tabele zaszeregowań, zasady premiowania, przyznawania różnych dodatków).  
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Dokonywano zmian podstawy obliczania i zasad nabywania niektórych świadczeń (na-
gród jubileuszowych, dodatków stażowych, odpraw emerytalno- rentowych), polegają-
cych w większości przypadków na ograniczeniu wysokości tych świadczeń. Sprawy z 
zakresu bhp, bądź czasu pracy czy urlopów pracowniczych, regulowane są marginal-
nie. Najczęściej postanowienia w tym zakresie stanowią powtórzenie zapisów kodek-
sowych lub odesłanie do przepisów wykonawczych. 

W porównaniu z rokiem poprzednim strony korzystały z możliwości czasowego 
zawieszenia stosowania postanowień układu. Pracodawcy coraz częściej zaczynają 
rozważać możliwość czasowego zawieszania przepisów układowych zawierających 
regulacje korzystniejsze, niż przepisy powszechnie obowiązujące. W konsekwencji w 
2012 roku z wnioskiem o wpis do rejestru zakładowych układów zbiorowych pracy in-
formacji o czasowym zawieszeniu zapisów układowych zwróciło się dwóch pracodaw-
ców. W pierwszym przypadku wniosek dotyczył zawieszenia wypłacania nagród jubile-
uszowych i odprawy emerytalno-rentowej na okres 3 lat, w drugim zaś częściowego 
zawieszenia wypłacania nagrody jubileuszowej (obniżenie podstawy nagrody do wyna-
grodzenia minimalnego za pracę) oraz zawieszenia wypłacania dodatku urlopowego. 
Należy zauważyć, iż organ rejestrowy nie ma w tym zakresie podstaw prawnych do 
dokonywania oceny kondycji finansowej zakładów występujących z wnioskiem. Wobec 
powyższego rola OIP ogranicza się jedynie do wpisania do rejestru wpływającej infor-
macji, po upewnieniu się, iż spełnia ona przewidziane rozporządzeniem wymogi for-
malne. 

Na podstawie przesłanych do rejestracji w 2012 roku protokołów dodatkowych 
można stwierdzić, iż nadal utrzymuje się tendencja, podobnie jak w latach wcześniej-
szych, do rezygnacji z wcześniej wprowadzonych korzystniejszych rozwiązań. Praco-
dawcy nie są najczęściej zainteresowani wprowadzaniem rozwiązań korzystniejszych 
niż te wynikające z przepisów prawa pracy. Zmian dokonuje się często w celu zacho-
wania minimum wynikającego z Kodeksu pracy i innych powszechnie obowiązujących 
przepisów. Świadczyć o tym także może znaczne obniżenie ilości wpływających wnio-
sków o rejestrację nowego układu, bowiem w roku 2012 wpłynął wyłącznie jeden wnio-
sek, podczas gdy w roku poprzednim zawarto cztery nowe układy zbiorowe pracy. Co 
więcej, zawarto go w miejsce rozwiązanego układu a zatem u pracodawcy, który był 
już objęty taką regulacją. 
 W okresie objętym sprawozdaniem odnotowano także, iż w porównaniu do roku 
poprzedniego nie była kontynuowana praktyka odstępowania od stosowania układów 
przez pracodawców. Niemniej jednak wpłynęły dwa wnioski o wpis do rejestru informa-
cji o rozwiązaniu organizacji związkowej. Wydaje się zatem, iż w dalszym ciągu nasila 
się ograniczanie aktywności strony związkowej skutkujące często rozwiązaniem orga-
nizacji, zmniejszeniem liczby ich członków, co uniemożliwia działania w charakterze 
stron (pozbawienie uprawnień organizacji związkowej). 

 
2.9. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wstępowanie do 

postępowania w tych sprawach 
 

 W 2012 roku w Okręgu nie kierowano powództwa o ustalenie istnienia stosunku 
pracy. Jest to spowodowane przede wszystkim doświadczeniami z lat poprzednich. 
Wniesienie odpowiedniego powództwa nie gwarantuje bowiem, że sąd mimo występo-
wania cech stosunku pracy orzeknie o tym, że strony łączył taki właśnie stosunek. Są-
dy nie tylko analizują występowanie cech stosunku pracy, ale biorą również pod uwagę 
wolę stron. Świadomość pracowników co do cywilnoprawnego charakteru zawieranych 
przez nich umów staje się często przyczyną, dla której sądy pracy oddalają powództwa 
o ustalenie istnienia stosunku pracy. W 2012 roku zapadł jedynie jeden wyrok ustalają-
cy istnienie stosunku pracy w sprawie wniesionej do sądu w 2011 roku. 

 Na zakończenie, wzorem lat ubiegłych, należy podkreślić, że kontrole inspekto-
rów pracy wykazują, iż nadal jest stosowana praktyka zawierania umów cywilnopraw-
nych w warunkach, w których strony powinna wiązać umowa o pracę. W tym celu, mi-
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mo utrzymującej się w orzecznictwie sądów tendencji do uznawania, że o istnieniu sto-
sunku pracy przesądza wola stron, nie ustają w dążeniach do wyegzekwowania prze-
pisów prawa pracy. Inspektorzy pracy korzystają bowiem także z innych, poza wno-
szeniem pozwów, uprawnień zagwarantowanych ustawą o PIP – wybierają, jak się 
okazuje, bardziej efektywną strategię walki z niezgodnym z prawem zatrudnianiem. 
Praktyka wskazuje, że wystąpienia inspektorów pracy są skuteczniejszym od po-
wództw środkiem wywierania presji na pracodawców w celu zaniechania zawierania 
umów cywilnoprawnych w warunkach, które wskazują na cechy stosunku pracy. 
 
2.10. Spory zbiorowe 
 

W 2012 roku, realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 maja 1991 ro-
ku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zgłoszono do OIP 9 informacji o powstaniu 
sporu zbiorowego. Spory te powstały w związku ze zgłoszeniem przez związki zawo-
dowe łącznie 14 żądań. Z uwagi na przedmiot zgłaszanych sporów zbiorowych w żad-
nym przypadku nie podjęto kontroli. 
 

Wykres 2.23. Spory zbiorowe 

 

W roku 2012 spośród łącznej liczby 9 zgłoszonych sporów, 5 zakończyło się 
podpisaniem porozumień. W porównaniu z ubiegłym rokiem zanotowany został więc 
spadek sporów zbiorowych zakończonych porozumieniem, bowiem w roku 2011 było 
ich aż 7 (na 9 zgłoszonych). Należy jednak nadmienić, że na dzień sporządzania ni-
niejszego sprawozdania brak jest danych co do wyniku 2 sporów. Spory zakończone w 
2012 roku podpisaniem przez strony porozumień dotyczyły warunków płacy oraz praw i 
wolności związkowych. W 2 przypadkach strony sporów podpisały protokoły rozbież-
ności.  

Reasumując, w 2012 roku zgłoszono powstanie 9 sporów zbiorowych pracy, 
czyli tyle samo co w roku 2011. Podobnie jak w latach ubiegłych, pracodawcy, którzy 
zgłaszali zaistnienie sporu zbiorowego należeli przede wszystkim do branży opieki 
zdrowotnej i opieki społecznej (3 zgłoszenia), a także branży ciepłowniczej (także 3 
zgłoszenia). W roku 2012 mimo tej samej liczby zgłoszeń sporów zbiorowych co w roku 
2011, liczba żądań była ponad 2 razy mniejsza niż w roku poprzednim. Niezmiennie 
natomiast kluczowym problemem, który jest przyczyną sporów zbiorowych jest kwestia 
warunków płacy. Co prawda żądania związków zawodowych w 2012 roku dotyczyły 
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także innych kwestii, jednak, aż 8 z 14 żądań dotyczyło warunków płacy (związki za-
wodowe występowały z żądaniami podniesienia wynagrodzeń dla pracowników). 
 
2.11. 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. 
We wszystkich przypadkach inspektorzy pracy wydali pozytywne orzeczenia. 
 
2.12. Ocena aktów prawnych 
 

W 2012 roku pracownicy Okręgu dokonali oceny funkcjonowania 11 aktów 
prawnych z zakresu prawa pracy oraz promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, uwagi z dokonanych ocen zostały przekazane do 
Głównego Inspektoratu Pracy w celu wyciągnięcia wniosków i przekazania stosownej 
informacji organom władzy. 

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

wych przez dzieci 
 
W 2012 roku do Okręgu wpłynął jeden wniosek o wydanie zezwolenia na wyko-

nywanie pracy przez 8 dzieci. Praca miała polegać na udziale dzieci (wykonywanie 
układów choreograficznych) w widowisku muzyczno-baletowym. W powyższej sprawie 
inspektor pracy wydał 8 decyzji pozytywnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości unie-
możliwiających podjęcie i wykonywanie pracy przez dzieci wskazane we wniosku. W 
2012 roku nie cofnięto żadnego zezwolenia. 
 
2.14. Kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze 
 

W 2012 roku w związku z 37 wnioskami inspektorzy pracy podejmowali działa-
nia, których istotą było ustalenie czy wykonywane prace są faktycznie pracami w 
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zgodnie z odpowiednimi 
zapisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych oraz podję-
cie adekwatnych do ustaleń decyzji administracyjnych. W wyniku prowadzonych po-
stępowań inspektorzy pracy w 31 przypadkach wydali decyzje wpisania (dokonania 
korekty) pracownika do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze, w trzech przypadkach odmówiono nakaza-
nia wpisu do ewidencji, w dwóch przypadkach wszczęte postępowanie umorzono 
(przed wydaniem decyzji pracodawca dokonał stosownego wpisu do rejestru), a w jed-
nym przypadku ze względów formalnych nie podjęto działań. 
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III.  DZIAŁALNOŚĆ – KONTROLE RUTYNOWE 
 
3.1. Wypadki przy pracy 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy zbadali 81 wypadków przy pracy, z których 11 to 
wypadki zaistniałe w 2011 roku. W zbadanych wypadkach poszkodowanych zostało 86 
pracujących, z których 13 poniosło śmierć, 24 doznało ciężkich obrażeń ciała, 49 obra-
żeń lekkich. Ponadto zbadano 12 zdarzeń, które nie zostały uznane za wypadki przy 
pracy. Z ogólnej liczby zbadanych wypadków: 

 68 to wypadki przy pracy pracowników; 

 13 to wypadki przy pracy osób wykonujących czynności na innej podstawie 
niż stosunek pracy. 

Dane dotyczące liczby zgłoszonych i zbadanych wypadków przy pracy oraz poszko-
dowanych w tych wypadkach w latach 2009-2011 zostały ujęte w tabeli zamieszczonej 
poniżej. 
 

Tabela 3.1. Zgłoszone i zbadane wypadki przy pracy 

 
 2010 r. 2011 r. 2012 r. 

Liczba zbadanych wypadków przy pracy 92 93 81 

Liczba poszkodowanych w zbadanych wypadkach 105 103 86 
 

 
Sekcje/działy gospodarki 

Liczba poszkodowanych w wypadkach 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 

ogółem 
(śmiertel-

nych/cięż.) 

ogółem 
(śmiertel-

nych/cięż.) 

ogółem 
(śmiertel-

nych/cięż.) 

Budownictwo 27  (3/7) 29 (6/11) 37 (6/7) 

Przetwórstwo przemysłowe, w tym 46 (9/9) 37 (2/20) 21 (0/12) 

- produkcja drewna i wyrobów z drewna  12  (4/3) 12  (0/6) 8  (0/7) 

- produkcja wyrobów z pozost. surowców niemetalicznych  2  (2/0) 6 (0/4) 3 (0/2) 

- produkcja artykułów spożywczych.... 11  (1/1) 4  (0/3) 2  (0/0) 

- produkcja mebli   6  (0/2) 2  (1/1) 3  (0/1) 

Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, w tym   5  (2/2) 9 (4/2) 13 (6/1) 

- rolnictwo, łowiectwo   3   (1/1) 4  (2/0) 7  (4/0) 

- leśnictwo   2   (1/1) 5  (2/2) 6  (2/1) 

Handel i naprawy 10  (3/3) 8 (0/3) 7 (1/0) 

Wytwarzanie energii   4  (0/0) 4 (1/0) 2 (0/2) 

Pozostała produkcja wyrobów   0  (0/0) 0 (0/0) 2 (0/1) 

Usługi administracyjne   0  (0/0) 0 (0/0) 2 (0/0) 

 
W trakcie kontroli, które były związane z badaniem wypadków przy pracy, jak i 

w trakcie innych kontroli, inspektorzy pracy badali zakładowe dokumentacje powypad-
kowe. Analizami objęto 455 dokumentacji. W związku z nieprawidłowościami stwier-
dzonymi w trakcie badania wypadków przy pracy, jak i badania dokumentacji powy-
padkowej, zastosowano odpowiednie środki prawne. W tabeli zamieszczonej poniżej 
podano przykłady efektów uzyskanych w wyniku realizacji tych środków prawnych. 
 

Tabela 3.2. Uzyskane efekty 
 

 
Uzyskane efekty 

Liczba zakła-
dów, w któ-

rych uzyskano 
efekty 

Liczba pra-
cowników, 

których efekt 
dotyczy   

Zapewniono skuteczne urządzenia ochronne w maszynach i urządze-
niach 

11 13 

Zapewniono prawidłowe zabezpieczenie stanowisk pracy przy wykony-
waniu prac szczególnie niebezpiecznych 

8 8 

Przeszkolono pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 6 28 
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Doprowadzono do prawidłowego stanu technicznego eksploatowane 
maszyny i urządzenia 

5 7 

Zapewniono wymagane instrukcje technologiczne, instrukcje związane 
z zagrożeniami wypadkowymi i postępowaniem w sytuacjach awaryj-
nych 

4 134 

Zapewniono prawidłową organizację prac szczególnie niebezpiecznych 4 19 

Dokonano oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 4 16 

Dokonano uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego uwzględniając 
wszystkie czynniki środowiska pracy 

2 28 

Zapewniono na stanowiskach pracy instrukcje bhp dotyczące obsługi 
maszyn i innych urządzeń technicznych 

2 2 

 

 
Uzyskane efekty 

Liczba zakła-
dów, w któ-

rych uzyskano 
efekty 

Liczba pra-
cowników, 

których efekt 
dotyczy   

Zapewniono prawidłową rejestrację wypadków w rejestrach (uzupełnio-
no brakujące informacje) 

8 8 

Uzupełniono rejestry wypadków przy pracy wpisując brakujące wypadki 4 4 

Wdrożono wnioski i środki profilaktyczne przedłożone w protokołach 
powypadkowych 

4 39 

Sporządzono statystyczne karty wypadków przy pracy 4 4 

Poprawiono błędnie sporządzone karty wypadków przy pracy 3 3 

 
Podsumowując, w świetle powyższych danych należy stwierdzić, że w 2012 ro-

ku, w stosunku do roku 2011, nastąpił wzrost liczby wypadków badanych w budownic-
twie. Liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym nie uległa zmianie (6 wypadków), na-
tomiast liczba wypadków ciężkich uległa zmniejszeniu o 4 wypadki. Rok 2012 był ko-
lejnym rokiem, w którym nastąpił ogólny spadek liczby wypadków przy pracy w prze-
twórstwie przemysłowym. W sektorze tym w 2012 roku nie odnotowano wypadków 
śmiertelnych, a liczba wypadków ciężkich zmniejszyła się o 8. 
 Ustalenia inspektorów pracy, badających w ramach realizacji tematu okoliczno-
ści i przyczyny wypadków przy pracy, wskazują na celowość kontynuowania działalno-
ści kontrolno-nadzorczej ukierunkowanej na zakłady o największej liczbie wypadków 
przy pracy, wysokim wskaźniku częstości i ciężkości wypadków. Takimi kontrolami 
powinny być objęte zakłady prowadzące działalność budowlaną oraz produkujące 
drewno i wyroby z drewna. W działalności nadzorczej należy również kontynuować 
systematyczne kontrole w zakładach, w których były badane wypadki śmiertelne i cięż-
kie w celu sprawdzenia realizacji wniosków oraz skuteczności zastosowanych przez 
pracodawców środków profilaktycznych. 
 
3.2. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów za-

wierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy skontrolowali 16 pracodawców przeprowadza-
jąc u nich łącznie 22 kontrole podczas wykonywania prac związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych. Skontrolo-
wane zakłady zatrudniały na wizytowanych budowach łącznie 79 pracowników, w tym 
bezpośrednio przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest 54 pracowników. Razem z 
osobami świadczącymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych bezpośrednio przy 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest pracowało 67 osób. Najczęściej były to ekipy 
2-3 osobowe. Nie stwierdzono zatrudniania kobiet przy tego rodzaju pracach.  

Na 6 skontrolowanych obiektach inspektorzy pracy nie ujawnili żadnych niepra-
widłowości związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, a na 3 spośród 
nich również żadnych innych uchybień z zakresu bhp przy wykonywaniu prac budow-
lanych i rozbiórkowych. Na pozostałych 16 obiektach (u 12 pracodawców) wystąpiły 
braki lub uchybienia. Łącznie odnotowano 74 nieprawidłowości dające podstawę do 
wydania 43 zarządzeń nakazowych, 30 wniosków w wystąpieniach i 1 polecenia. 
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W efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto prawie wszystkie nieprawidłowo-
ści (na dzień sporządzanie niniejszego sprawozdania wykonano 100% decyzji i 
uwzględniono 83% wniosków). W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto zakres kontroli 
i nieprawidłowości stwierdzone podczas tych kontroli. 
 

Tabela 3.3. 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 22 4  

Dobór środków ochrony indywidualnej P 67 0 6 

Spełnianie przez odzież i sprzęt ochronny wymagań zasadniczych D 20  0 

Czyszczenie odzieży ochronnej wielokrotnego użytku (W.U.) i obuwia robocze-
go po zakończeniu pracy 

D 4 0 0 

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

Z 5 0 0 

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

Z 6 0 0 

Plan pracy usuwania wyrobów zawierających azbest  D 22 3 1 

Określenie w planie pracy metod pracy  D 19 0 5 

Określenie w planie pracy zakresu niezbędnych środków bezpieczeństwa pra-
cowników  

D 19 0 1 

Określenie w planie pracy środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zapew-
niających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników  

D 17 0 1 

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

D 12 0  

Odgrodzenie i oznaczenie terenu prac ostrzeżeniem „Uwaga! Zagrożenie 
azbestem” 

Z 21 2 2 

Stosowanie właściwych metod pracy, urządzeń i narzędzi Z 19 0 2 

Odciągi miejscowe maszyn i urządzeń Z 22 0 0 

Nawilżanie i utrzymywanie w stanie wilgotnym usuwanych elementów i odpa-
dów zawierających azbest 

Z 18 3  

Przedsięwzięcia organizacyjne zmniejszające narażenie pracowników na dzia-
łanie pyłu azbestu 

Z 11 0 2 

Identyfikacja w planie pracy rodzaju azbestu   D 19  1 

Określenie w planie pracy warunków monitoringu powietrza  D 9 1 0 

Uwzględnienie w instrukcji procedur postępowania w razie nadmiernego uwal-
niania się pyłu zawierającego azbestu  

D 2 0 0 

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

D 11 0 0 

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

D 10 0 0 

Usuwanie pod koniec pracy z terenu pracy pozostałości i pyłów (odkurzaczem 
z filtrem typu HEPA, wilgotną ścierką)

 Z 14 1 5 

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

Z 21 2 4 

Właściwe pakowanie i oznakowanie odpadów azbestowych Z 21 3 3 

Przystosowanie środków transportu do przewozu odpadów zawierających 
azbest 

Z 12 1  

 
Podsumowując, najwięcej nieprawidłowości wystąpiło w firmach małych, za-

trudniających do 9 pracowników. Nie wynika to wyłącznie z największego udziału tych 
firm w ogólnej liczbie podmiotów realizujących zadania usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest, ponieważ niektóre nieprawidłowości wystąpiły wyłącznie w tej grupie 
podmiotów (brak zgłoszenia prac, brak planu prac, brak odgrodzenia i oznaczenia te-
renu prac ostrzeżeniem „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, brak zabezpieczenia gruntu 
przed przenikaniem włókien azbestowych w miejscu składowania odpadów). Podobnie 
jak w ubiegłym roku, najczęściej naruszane były wymogi związane z planem pracy 
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usuwania wyrobów zawierających azbest (brak planu w ogóle, plan zbyt ogólnikowy, 
uniwersalny i nie uwzględniający specyfiki obiektu, jego lokalizacji, rodzaju i stopnia 
degradacji wyrobu azbestowego, brak zapoznania pracowników z planem, przyjęcie w 
planie nierealnych metod pracy – np. metoda „na mokro” z użyciem ręcznej hydronetki 
w warunkach mroźnej aury, pominięcie w planie pracy istotnych zagrożeń dla bezpie-
czeństwa pracy, np. nieuwzględnienie zmechanizowania prac poprzez użycie koparki 
do przemieszczania gruzu zawierającego azbest, nieustalenie metody wyzbierania 
resztek eternitu ze stropu o nieznanej wytrzymałości na obciążenie). Plany pracy na 
ogół są traktowane przez wykonawców prac rozbiórkowych jako zbędny obowiązek, 
„sztuka dla sztuki”, niewspółmiernie czasochłonne w stosunku do czasu wykonania 
samej pracy związanej z usunięciem wyrobu zawierającego azbest. Ekipy wykonawcze 
bardziej polegają na własnym doświadczeniu niż na planach, które najczęściej są spo-
rządzane przez specjalistów nieznających lokalnych uwarunkowań na konkretnej bu-
dowie i mają charakter planów wzorcowych. Osoby nadzorujące prace często muszą 
rozwiązywać problemy ujawniające się już po przystąpieniu do prac, niemożliwe do 
przewidzenia i ujęcia w planie pracy. Kontrole wykazały wzrost, w porównaniu z po-
przednim rokiem, liczby ujawnianych nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przez 
pracodawców przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. 
 
3.3. Profilaktyczne badania lekarskie 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy u 103 pracodawców szczegółowo sprawdzali 
realizowanie obowiązku w zakresie profilaktycznych badań lekarskich. Skontrolowani 
pracodawcy zatrudniali łącznie 2911 pracowników. W tabeli zamieszczonej poniżej 
zawarto zakres kontroli i nieprawidłowości stwierdzone podczas tych kontroli. 
 

Tabela 3.4. Profilaktyczne badanie lekarskie pracowników - nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 

P – pracownicy, Z – inne 

Liczba 
zbada-
nych 

Brak 
 

Uchy-
bienia 

Badania lekarskie wstępne  P 890 37 52 

- zapewnienie badań wstępnych przed dopuszczeniem pracownika do pra-
cy na określonym stanowisku 

P 890  48 

Badania lekarskie okresowe  
(jako brak należy również potraktować nieaktualność ostatniego badania 
okresowego) 

P 779 49 52 

- przestrzeganie terminów badań okresowych P 779  56 

Badania lekarskie kontrolne  P 234 1 0 

- zapewnienie badań kontrolnych przed dopuszczeniem pracownika do 
pracy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni 

P 234  0 

Przekazanie lekarzowi informacji o warunkach pracy (czynnikach szkodliwych 
wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów lub warunkach uciążliwych) 

P 892 0 112 

Zatrudnianie pracowników zgodnie z wskazaniem orzeczenia lekarskiego P 886 1  

Wykonywanie badań profilaktycznych przez lekarzy uprawnionych do ich 
przeprowadzenia 

Z 225 0  

Umowa pisemna z podstawową jednostką służby medycyny pracy, na pod-
stawie której wykonywane są profilaktyczne badania lekarskie pracowników 
kontrolowanego podmiotu 

Z 90 12 0 

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

dzono u 37 pracowników, zatrudnionych w 11 zakładach. Natomiast w przypadku 48 
pracowników, zatrudnionych w 38 zakładach, wstępne badania lekarskie zostały prze-
prowadzone już po dopuszczeniu pracownika do pracy. Okresowym badaniom lekar-
skim nie poddano 49 pracowników zatrudnionych w 15 zakładach. Natomiast w przy-
padku 56 pracowników zatrudnionych w 20 zakładach okresowe badania lekarskie 
zostały przeprowadzone po terminie wskazanym w zaświadczeniu lekarskim. Na 90 
skontrolowanych pracodawców, u których kontrolowane były zagadnienia dotyczące 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2012 ROKU 

 

31 | S t r o n a  

 

zawarcia umowy z podstawową jednostką służby medycyny pracy, na podstawie której 
powinny być wykonywane profilaktyczne badania lekarskie pracowników, w przypadku 
12 pracodawców stwierdzono brak takiej umowy. 

W celu usunięcia ww. nieprawidłowości wydano 36 decyzji oraz skierowano do 
pracodawców 57 wystąpień zawierających 77 wniosków. W efekcie realizacji tych 
środków prawnych usunięto prawie wszystkie nieprawidłowości (na dzień sporządzania 
niniejszego sprawozdania wykonano 83% decyzji i uwzględniono 82% wniosków).   

Przyczyny stwierdzonych uchybień to: pomniejszanie przez pracodawców zna-
czenia badań lekarskich, lekceważenie obowiązujących przepisów w tym zakresie oraz 
zła organizacja pracy osób odpowiedzialnych za badania lekarskie. Wyniki kontroli 
wskazują na potrzebę dalszego egzekwowania przestrzegania przepisów prawa w za-
kresie profilaktycznych badań lekarskich pracowników.  
 
3.4. Kontrole nowych maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej 

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

 
W 2012 roku, podobnie jak w latach poprzednich, urząd realizował zadanie 

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

W ramach tematu inspektorzy pracy skontrolowali 4 maszyny oraz 2 środki 
ochrony indywidualnej. Tylko w 2 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości (dot. 
jednej maszyny i jednego środka ochrony indywidulnej). W 3 maszynach stwierdzano 
zarówno nieprawidłowości dot. budowy/wykonania jak i dot. instrukcji (nieprawidłowa 
zawartość). W przypadku środka ochrony indywidualnej stwierdzono, że w informacji 
zawartej we wszywce nie określono rodzaju wyrobu oraz podano różne dane dotyczą-
ce wyrobu na wszywce oraz w instrukcji i deklaracji zgodności. Ze względu na właści-
wość miejscową sprawy dotyczące tych wyrobów przekazano do innych OIP celem 
dalszego postępowania. 

 Kolejne działania w ramach tematu podejmowaliśmy w związku z przekaza-
niem przez inne OIP-y celem dalszego postępowania w sprawie dot. wad stwierdzo-
nych w 5 wyrobach objętych dyrektywą maszynową. Najczęściej występujące niezgod-
ności w kontrolowanych maszynach dot. budowy/wykonania oraz instrukcji użytkowa-
nia. W 4 przypadkach niezgodności usunięto w ramach działań dobrowolnych, tj.: 

 dokonano zmian w zakresie budowy/wykonania – 1 wyrób, 
 umieszczono na maszynie właściwe oznakowanie CE – 2 wyroby, 
 umieszczono na maszynie dane identyfikacyjne wyrobu i producenta – 1 wyrób,  
 dokonano prawidłowego tłumaczenia instrukcji na język polski – 2 wyroby, 
 uzupełniono instrukcje bhp o brakujące zapisy – 2 wyroby, 
 sporządzono prawidłową deklarację zgodności – 2 wyroby, 
 zapewniono tłumaczenie deklaracji zgodności – 2 wyroby. 

W ostatnim przypadku wszczęto postępowanie. W efekcie tego postępowania również 
usunięto niezgodności, tj.: 

 zabezpieczono przed dostępem kończynami górnymi do stref niebezpiecznych, 
 opracowano odpowiednią dokumentację techniczną dla przedmiotowej maszy-

ny nieukończonej, 
 opracowano i dostarczono użytkownikowi instrukcję montażu maszyny nieu-

kończonej i deklarację jej włączenia. 
Podsumowując, w ramach kontroli związanych z nadzorem rynku inspektorzy pracy 
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zakwestionowali większość ocenianych wyrobów. Zdaniem inspektorów pracy, główną 
przyczyną stwierdzonych niezgodności jest nieznajomość wymagań prawnych, tj. wy-
magań zasadniczych, zarówno przez polskich producentów jak też i importerów. 

 
3.5. Kontrole dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp 
 

W ramach realizacji tematu inspektorzy przeprowadzili 115 kontroli. Kontrole te 
wykazały wiele nieprawidłowości w tym obszarze. Stwierdzono na przykład brak szkoleń 
wstępnych ogólnych (instruktażu ogólnego) w przypadku 53 pracowników w 17 zakładach 
(badaniem objęto łącznie 1031 pracowników). Instruktażowi stanowiskowemu przed do-
puszczeniem do pracy nie poddano 45 pracowników, zatrudnionych w 20 zakładach (ba-
daniem objęto łącznie 1031 pracowników).  Szkoleniom okresowym nie poddano 165 pra-
cowników zatrudnionych w 38 zakładach (badaniem objęto łącznie 1031 pracowników). W 
większości przypadków brak szkoleń okresowych dotyczył pierwszego szkolenia pracow-
ników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w ciągu 12 miesięcy od chwili zatrud-
nienia. W zakresie szkoleń pracodawców stwierdzono nieprawidłowości w 29 przypad-
kach na 114 zbadanych. 

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

Tabela 3.5. Szkolenia w dziedzinie bhp pracowników – nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, Z – inne, 

Liczba 
zbada-
nych 

Brak 
 

Uchy-
bienia 

Szkolenie wstępne pracowników - instruktaż ogólny P 1031 53 46 

Szkolenie wstępne pracowników - instruktaż stanowiskowy P 1031 45 21 

- przeprowadzenie instruktażu przed dopuszczeniem pracownika do pracy P 998  9 

- czas trwania instruktażu stan. zgodny z rozporządzeniu w sprawie szkolenia bhp P 998  0 

Program instruktażu stanowiskowego P 1039 204 37 

- dostosowanie programu do rodzaju i warunków pracy  P 955  40 

- zgodność programu z ramowym programem określonym w rozporządzeniu  P 955  1 

Karta szkolenia wstępnego P 1023 38 41 

Spełnienie przez osoby prowadzące instruktaż ogólny wymagań § 10 ust. 2 rozpo-
rządzenia w sprawie szkolenia bhp 

Z 181 11 11 

Spełnienie przez osoby prowadzące instruktaż stanowiskowy wymagań § 11 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie szkolenia bhp 

Z 192 4 3 

Szkolenie okresowe pracowników P 1031 165 24 

- przestrzeganie terminów szkoleń okresowych P 925  37 

Program szkolenia okresowego P 955 75 49 

- dostosowanie programu szkolenia okresowego do rodzajów i warunków pracy 
wykonywanej przez pracowników 

P 916  51 

- zgodność programu szkolenia okresowego z ramowym programem określonym 
w rozporządzeniu w sprawie szkolenia bhp 

P 916  2 

Zaświadczenie odbycia szkolenia okresowego P 872 30 6 

Szkolenie pracodawcy Z 114 27 2 

Konsultacje pracodawcy z pracownikami (lub ich przedstawicielami) dot. szkoleń Z 91 14 0 

Dziennik zajęć Z 32 1 0 

Protokół przebiegu egzaminu Z 31 1 0 

Rejestr wydanych zaświadczeń  Z 31 1 0 

Wykładowcy i instruktorzy Z 35  1 

Warunki lokalowe Z 30  0 

Wyposażenie dydaktyczne Z 30 0 0 

Forma szkolenia Z 34  2 

Środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy Z 102 12 3 

Wyznaczenie pracownika/ów do udzielania pierwszej pomocy Z 98 24 5 

Przeszkolenie pracownika/ów do udzielania pierwszej pomocy Z 111 5 2 

 
W celu usunięcia ww. nieprawidłowości wydano ogółem 196 decyzji dotyczą-

cych szkoleń bhp. Ponadto do pracodawców skierowano 113 wniosków regulujących 
nieprawidłowości związane tematycznie ze szkoleniami pracowników w zakresie bhp. 
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W efekcie zdecydowana większość uchybień została usunięta (na dzień sporządzania 
niniejszej informacji zrealizowano 79% wydanych środków prawnych). 

Podsumowując, problematyka szkoleń w dziedzinie bhp, jako jednego z obsza-
rów zarządzania bezpieczeństwem pracy pracowników, została poddana ocenie przez 
inspektorów pracy w 115 zakładach. Ustalenia dokonane w czasie działań kontrolnych 
pozwalają ocenić stan przestrzegania przepisów dotyczących szkoleń pracowników w 
zakresie bhp jako odbiegający od oczekiwań w różnym zakresie. Stwierdzono niewielki 
wzrost liczby zakładów (w ujęciu procentowym), w których wystąpiły nieprawidłowości 
dot. szkoleń wstępnych (w 2012 roku brak szkoleń wstępnych wystąpił: w ok. 14,8 % - 
w zakresie instruktażu ogólnego oraz w ok. 17,4% - w zakresie instruktażu stanowi-
skowego kontrolowanych zakładów, natomiast w 2011 roku brak ww. szkoleń dotyczył 
ok. 13,6 % - w zakresie instruktażu ogólnego oraz w ok. 14% - w zakresie instruktażu 
stanowiskowego). W kwestii szkoleń okresowych nastąpiła poprawa, tj. spadek liczby 
zakładów, w których stwierdzono brak ww. szkoleń (w 2012 roku brak szkoleń okreso-
wych wystąpił w ok. 33 % kontrolowanych zakładów, natomiast w 2011 roku brak ww. 
szkoleń dotyczył ok. 49 % kontrolowanych zakładów). Występują również nieprawidło-
wości mające istotne znaczenie dla prawidłowego przebiegu szkolenia, takie jak: brak 
zapewnienia programów szkoleniowych, nieprawidłowe opracowanie programów, w 
tym ich niezgodność z programami ramowymi oraz nieprawidłowości o charakterze 
formalnym, takie jak: brak udokumentowania odbytych przez pracownika szkoleń na 
obowiązujących formularzach, nieprawidłowości w przechowywaniu kart szkoleń 
wstępnych i zaświadczeń szkolenia okresowego w aktach osobowych oraz brak ze 
strony pracodawcy konsultacji z pracownikami (przedstawicielami) działań dotyczących 
szkolenia pracowników. Nieprawidłowości wynikają nie tylko z ograniczania wydatków, 
ale także z braku prawidłowej organizacji pracy odpowiedzialnych służb oraz pomniej-
szania znaczenia (często lekceważenia) zagadnień szkolenia pracowników w zakresie 
bhp ze strony pracodawców i osób kierujących pracownikami, skupiających się głównie 
na prowadzeniu podstawowej działalności. Ponadto przyczyną takiego stanu może być 
również rutynowe podejście do zadań, polegające na marginalizowaniu kwestii szkole-
nia pracowników w procesie pracy. Nadal utrzymuje się tendencja, że więcej nieprawi-
dłowości związanych ze szkoleniami w dziedzinie bhp występuje w mniejszych (pod 
względem zatrudnienia) zakładach pracy, w których zadania służby bhp powierzane są 
pracownikom z zewnątrz.  
 
3.6. Kontrole zatrudniania osób niepełnosprawnych 
 

W 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, inspektorzy pracy prowadzili 
szereg działań w celu realizacji zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Pracy 
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych. W ramach tych działań (między innymi): 

 przeprowadzano kontrole, o których mowa w art. 30 ust. 3c ustawy o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

 prowadzono kontrole pracodawców, którzy ubiegali się o nadanie statusu za-
kładu pracy chronionej;  

 prowadzono kontrole pracodawców przystosowujących tworzone lub istniejące 
stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Realizując zadanie inspektorzy pracy skontrolowali łącznie 140 pracodawców, prze-
prowadzając u nich łącznie 149 kontroli. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono 
informację z realizacji tych zadań. 
 

Tabela 3.6. Działania dotyczące zakładów zatrudniających niepełnosprawnych 

 
 Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej zlokalizowanych na terenie 

działania okręgowego inspektoratu pracy – 61 
 Liczba skontrolowanych zakładów pracy chronionej – 19 
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 Liczba skontrolowanych oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych zakładów pracy chronio-
nej, których siedziba zlokalizowana jest poza terenem działania OIP – 5 

 Liczba wniosków zgłoszonych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie decyzji o spełnieniu 
przez zakład warunków uprawniających do nadania mu statusu zakładu pracy chronionej – 2 

 Liczba wydanych przez inspektorów pracy decyzji –2, w tym 1 negatywna  

 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:  

a) na podst. art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji – 93 
 Liczba skontrolowanych stanowisk pracy:  

a) 106 dla 108 osób niepełnosprawnych (na podst. art. 26e ust.5 ustawy o rehabilitacji) 
 Liczba wydanych opinii ogółem:  

a) 93, w tym w przypadku 6 stanowisk negatywnych (na podst. art. 26e ust.5 ustawy o rehabili-
tacji) 

 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 – 4 

 Liczba wydanych decyzji: ogółem 4 pozytywne 

 Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii dotyczącej 
tworzonych stanowisk pracy chronionej w zakładach posiadających status zakładu pracy chronionej 
– 5 (na podst. art. 26e ust.5 ustawy o rehabilitacji) 

 Liczba skontrolowanych stanowisk pracy - 7 
 Liczba wydanych opinii (zaopiniowanych stanowisk): ogółem – 5 (dot. 7 stanowisk), wszystkie po-

zytywne 

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

 Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej zlokalizowanych na 
terenie działania okręgowego inspektoratu pracy – 5 

 Liczba skontrolowanych zakładów aktywności zawodowej ogółem – 1  

 Liczba kontroli warunków pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach nie zapewniających warunków pracy chro-
nionej (art. 4 ust. 6 ustawy) – 13 

 Liczba kontroli warunków pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach nie zapewniających warunków pracy chro-
nionej, których stanowiska pracy nie podlegały ocenie PIP w roku kontrolnym na podstawie art. 26 
ust. 6 i art. 26e ust. 5 ustawy – 7 

 

Podsumowując, kontrole w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne 
nadal wykazują nieprawidłowości z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy oraz prawo-
rządności. W roku sprawozdawczym, w porównaniu do 2 poprzednich lat, zaznaczył 
się spadek lub zbliżony poziom zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy u 
pracodawców zapewniających warunki pracy chronionej. Nie było przypadków wstrzy-
mania prac, bądź skierowania do innych prac, nie ujawniono przypadków eksploatacji 
maszyn i urządzeń bez wymaganych zabezpieczeń (wstrzymanie eksploatacji) i tylko w 
3 przypadkach zastosowano rygor natychmiastowego wykonania decyzji (w poprzed-
nim roku w 2 przypadkach dokonano wstrzymania eksploatacji maszyn po stwierdzeniu 
bezpośredniego narażenia życia i zdrowia pracowników oraz 37 decyzji opatrzono ry-
gorem natychmiastowej wykonalności). Pogorszył się głównie stan bezpieczeństwa i 
higieny pracy w odniesieniu do szkoleń bhp. U pracodawców niezapewniających wa-
runków pracy chronionej nastąpiła tendencja świadcząca o pogorszeniu warunków 
pracy w stosunku do lat ubiegłych. Porównując rok 2012 do 2011 należy zauważyć 
niemal nie zmieniony procentowy udział kontroli, podczas których nie stwierdzono żad-
nych nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy oraz bezpieczeń-
stwa i higieny pracy (38,7% wobec 37% w 2011 r.).  

Na zakończenie należy dodać, że w roku sprawozdawczym nie ustało, obser-
wowane od 2002 roku, zjawisko polegające na zmniejszaniu się ogólnej liczby zakła-
dów pracy chronionej z powodu upadłości, nieprzedłużenia statusu zakładu pracy 
chronionej przyznanego na czas określony lub rezygnacji ze statusu na skutek znacz-
nego ograniczenia zatrudnienia. Na dzień 31 grudnia 2002 r. na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego działało 101 zakładów posiadających status zakładu pracy 
chronionej, a na dzień sporządzanie niniejszej informacji – 61. 
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3.7. Ocena ryzyka zawodowego 
 

Celem kontroli przeprowadzonych w tym obszarze było sprawdzenie przestrze-
gania przez pracodawców przepisów dotyczących oceny ryzyka zawodowego oraz 
podejmowania przez nich środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. W sumie 
przeprowadzono 61 takich kontroli. Kontrolami objęto 404 stanowiska pracy.  

Przeprowadzone kontrole wykazały wiele nieprawidłowości w zakresie oceny 
ryzyka zawodowego. Na przykład w przypadku co dwudziestego skontrolowanego sta-
nowiska pracy nie dokonano oceny ryzyka zawodowego. W przypadku co trzydzieste-
go piątego stanowiska, na którym dokonano oceny, nie zidentyfikowano wszystkich 
zagrożeń związanych z wykonywana pracą. W przypadku co trzeciego stanowiska w 
dokumencie potwierdzającym dokonanie oceny nie określono niezbędnych środków 
profilaktycznych zmniejszających ryzyko. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto za-
kres kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.7. Ocena ryzyka zawodowego – nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, D – dokumenty, N – substancje i preparaty chemiczne,  

S – stanowiska pracy, U – urządzenia, Z – inne. 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Brak 
Uchy-
bienia 

PRZEPROWADZENIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 

Wytypowanie stanowisk pracy do oceny ryzyka zawodowego S 404 20  

Zebranie aktualnych informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego S 389 1 17 

Identyfikacja wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą S 389 11 28 

Oszacowanie poziomu ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego zagrożenia S 390 4 11 

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka odrębnie dla każdego zagrożenia S 390 7 4 

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

Z 40 13 0 

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

Z 48 14 1 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY DOKONANIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 

Opis ocenianego stanowiska S 388 10 35 

Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego zagrożenia S 388 4 13 

Niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko S 380 126 13 
DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 

Zaplanowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych po wyznaczeniu 
dopuszczalności ryzyka zawodowego  

S 372 10 2 

Realizacja zaplanowanych działań korygujących i/lub zapobiegawczych S 362 5 1 

Zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych bezpiecznymi lub 
mniej niebezpiecznymi w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych 

S 362 0  

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

S 362 0  

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

S 362 0  

Priorytet środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej w 
wyniku stosowanych środków profilaktycznych 

S 362 0 0 

USTALENIA KOŃCOWE 

Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego (po wprowadzeniu zmian technolo-
gicznych, organizacyjnych; po zmianie obowiązujących wymagań prawa pracy; 
po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych) 

S 141 25 6 

Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym występującym na stanowi-
skach, na których wykonują pracę 

S 388 21 1 

Uczestnictwo służby bhp lub osób wypełniających jej zadania w ocenie ryzyka  Z 54 0  

Uczestnictwo przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego Z 55 19  

 
Podsumowując, pracodawcy w dalszym ciągu mają problemy z oceną ryzyka 

zawodowego. Kontrolowani nie zawsze dostrzegają celowość tej oceny. Problemem 
pozostaje zidentyfikowanie wszystkich występujących w środowisku pracy czynników 
niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. Stwierdzone uchybienia wskazują, że pra-
codawcy do oceny ryzyka zawodowego podchodzą bez zrozumienia jej sensu i nie 
doceniają jej znaczenia w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Przeprowa-
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dzone kontrole wykazały, że dokumenty oceny ryzyka zawodowego najczęściej spo-
rządzone są w sposób nienadający się do wykorzystania. Ryzyko zawodowe w tych 
dokumentach określone jest najczęściej jako akceptowalne (dopuszczalne) niezależnie 
od rzeczywistych zagrożeń występujących na ocenianych stanowiskach pracy. W do-
kumentach oceny ryzyka zawodowego, zamiast zagrożeń, podawane są spodziewane 
skutki wypadku, natomiast źródła zagrożeń określane są ogólnie, w sposób uniemożli-
wiający ich zidentyfikowanie. Brak identyfikacji zagrożeń uniemożliwia sporządzenie 
konkretnych planów poprawy warunków pracy i właściwe korzystanie ze sporządzonej 
dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. W efekcie działań inspektorów pracy, w zde-
cydowanej większości stwierdzone uchybienia zostały usunięte (pracodawcy wykonali 
prawie 91% wydanych decyzji i uwzględnili przeszło 85% wniosków) 
 
3.8. Roboty wykonywane w miejscach ogólnodostępnych 
 

W 2012 roku realizując zadania PIP inspektorzy pracy przeprowadzali kontrole 
robót wykonywanych w miejscach ogólnie dostępnych. Podobnie jak w latach ubie-
głych, celem kontroli była likwidacja lub ograniczenie zagrożeń o charakterze publicz-
nym. Niezależnie od rutynowych działań, inspektorzy prowadzili kontrole interwencyjne 
związane z napływającymi informacjami o zagrożeniach występujących w miejscach 
publicznych.  

W 2012 roku inspektorzy pracy w 23 miejscach przeprowadzili kontrole w 
związku ze stwierdzeniem w trakcie rutynowej działalności zagrożeń o charakterze 
publicznym lub w związku ze zgłoszeniem takich zagrożeń. Łącznie przeprowadzono 
27 kontroli. Kontrole te dotyczyły 23 podmiotów. 

 
Tabela 3.8. Zagrożenia publiczne 

 

 
Opis zagrożenie publicznego 

Liczba skontrolowanych 
miejsc, w których 

stwierdzono nieprawi-
dłowości  

 

Brak zabezpieczenia (wygrodzenia i oznakowania) strefy niebezpiecznej przy 
elewacjach budynków remontowanych przy pomocy rusztowań, gdzie istniało 
niebezpieczeństwo upadku przedmiotów z wysokości 

9 

Brak dostatecznego zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowań 
ustawionych przy remontowanych budynkach, w tym brak lub niekompletne 
balustrady i pomosty robocze   

9 

Brak lub niedostateczne zabezpieczenie przejść i wejść do budynków, przy 
których ustawiono rusztowania do wykonania prac remontowych 

7 

Brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych przed dostępem osób postron-
nych w miejscu prowadzenia robót drogowych 

6 

Brak lub niedostateczne zabezpieczenie terenu budowy lub robót przed dostę-
pem osób postronnych 

5 

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

3 

Brak zabezpieczenia strefy niebezpiecznej, w której wykonywano prace z uży-
ciem maszyn 

2 

 

Podsumowując, najwięcej kontroli przeprowadzono w miejscach, gdzie wyko-
nywano prace remontowe elewacji istniejących budynków przy pomocy rusztowań. 
Sporą cześć kontroli stanowiły miejsca prowadzenia robót drogowych na terenie miej-
scowości. W jednym przypadku przeprowadzono kontrolę podczas wykonywania prac 
usunięcia linii energetycznej przy pomocy podnośnika hydraulicznego. Kontrole wyka-
zały wiele nieprawidłowości w zakresie nieprzestrzegania przez wykonawców robót 
budowlanych przepisów i zasad bhp. Stwierdzone podczas kontroli zagrożenia o cha-
rakterze publicznym nie były jedynymi stwierdzanymi nieprawidłowościami. Najwięcej 
nieprawidłowości stwierdzono w zakresie braku zabezpieczenia stref niebezpiecznych, 
w których istniało niebezpieczeństwo upadku przedmiotów z wysokości. W wyniku in-
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terwencji inspektorów pracy we wszystkich przypadkach usunięto zagrożenia publicz-
ne. Usunięcie tych zagrożeń nie gwarantuje jednak trwałej poprawy, gdyż ujawnione 
wcześniej zagrożenia pojawiają się ponownie na innej budowie (miejscu ogólnie do-
stępnym) prowadzonej przez tego samego pracodawcę lub na tej samej budowie 
(miejscu ogólnie dostępnym), gdy prace kontynuują inne firmy. Z tych względów wi-
dzimy potrzebę częstych wizytacji robót prowadzonych w miejscach ogólnie dostęp-
nych oraz dalszego rozwijania działań prewencyjnych o charakterze informacyjnym i 
doradczym. 
 
3.9. Realizacja zadań służby bhp 
 

W 2012 roku w ramach tematu skontrolowano 42 zakłady, w których było za-
trudnionych łącznie 4099 pracowników. W trakcie tych kontroli dokonano szczegółowej 
oceny realizacji zadań przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. W tabeli zamiesz-
czonej poniżej zawarto zakres kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.9. Służba bhp – nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Brak 
Uchy-
bienia 

Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp na st. pracy  42 10  

Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i przedstawianie 
wniosków dotyczących usunięcia tych zagrożeń 

33 3 5 

Przedstawianie pracodawcy propozycji rozwiązań technicznych i organizacyjnych 
dot. zapobiegania zagrożeniom i poprawy warunków pracy 

32 4  

Udział w opiniowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu 15 2  

Udział w ocenie założeń i dokumentacji modernizacji  12 1  

Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywa-
nych obiektów budowlanych albo ich części 

8 1  

Wnioskowanie w zakresie wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowadza-
nych procesach produkcyjnych 

15 1  

Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego zw. z wykonywaną pracą 37 2  

Udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów, ogólnych instrukcji bhp, w usta-
laniu zadań kierujących pracownikami w zakresie bhp 

36 2  

Opiniowanie instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy 36 2  

Doradztwo dotyczące organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których wy-
stępują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub warunki uciążliwe 

27 2  

Doradztwo w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej 32 0  

Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
pracownikami 

42 2  

Współpraca z laboratoriami badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 
lub warunków uciążliwych w środowisku pracy 

20 0  

Przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia  20 1  

Udział w postępowaniu powypadkowym 24 1 0 

Kontrola realizacji wniosków profilaktycznych wynikających z badania przyczyn i 
okoliczności wypadków przy pracy 

21 1  

Udział w ustalaniu przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz charakteru i 
rozmiaru zagrożenia tymi chorobami 

1 0 0 

Kontrola realizacji wniosków profilaktycznych wynikających z badania przyczyn 
zachorowań na choroby zawodowe  

2 0  

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

14 0 0 

 
  W ocenie inspektorów pracy w ostatnich latach zauważalna jest poprawa w za-

kresie wykonywania zadań przez służbę bhp. Niemniej nadal stwierdza się uchybienia. 
Szczególnie dużo nieprawidłowości polegało na nieprzeprowadzaniu kontroli warunków 
pracy (takiej kontroli służby nie przeprowadziły na 24% skontrolowanych stanowiskach 
pracy). W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowa-
nych środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie usunięto prawie wszyst-
kie stwierdzone uchybienia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 87% 
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decyzji i 82% wniosków). Z tego względu widzimy potrzebę kontynuowania działań 
kontrolno-nadzorczych w tym zakresie. 

 
3.10. Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 28 kontroli dotyczących 
przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Kontrolowani 
pracodawcy zatrudniali łącznie 3.594 osoby, w tym 2.085 kobiet. 

Z analizy przeprowadzonych kontroli wynika, że przepisy dotyczące uprawnień 
związanych z rodzicielstwem są naruszane sporadycznie. Niemniej należy podkreślić, 
że przeprowadzone kontrole niekoniecznie w pełni odzwierciedlają rzeczywisty stan 
przestrzegania prawa w tym względzie, ponieważ pracownice, z obawy o utratę pracy, 
nie decydują się ujawniać nieprawidłowości. W naszej ocenie dotyczy to przede 
wszystkim zakazu zawartego w art. 178 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownicy 
w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce zamieszkania czy też 
zatrudniać w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 Kodeksu pracy, a pra-
cownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno 
bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie 
czasu określonego w art. 139 Kodeksu pracy, jak również delegować poza stałe miej-
sce pracy.  

Najczęściej ujawniana nieprawidłowość to brak lub nieprawidłowy wykaz prac 
wzbronionych kobietom (takie uchybienie stwierdzono u 10 pracodawców). Pracodaw-
cy często kwestionowali obowiązek ustalenia tego wykazu w regulaminie pracy. Uzna-
wali, że wykaz prac wzbronionych kobietom określają powszechnie obowiązujące 
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, które powinny być stosowane wprost bez 
konieczności dokonania dodatkowych zapisów w wewnątrzzakładowych źródłach pra-
wa pracy. Inne uchybienia stwierdzano sporadycznie niemniej niektóre z nich były 
istotne: 

- jeden pracodawca zatrudniał kobietę w ciąży powyżej 8 godzin na dobę, 
- jeden pracodawca zatrudniał w godzinach nadliczbowych 2 kobiety będące w 

ciąży, 
- u jednego pracodawcy wystąpiły uchybienia w zakresie przepisu dotyczącego 

przedłużania umowy na czas określony do dnia porodu, 
- jeden pracodawca nie wypłacił w terminie wynagrodzenia za okres choroby 

pracownicy będącej w ciąży, 
- jeden pracodawca nie przestrzegał przepisów prawa pracy dotyczących ochro-

ny trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży, 
- jeden pracodawca nie wyraził zgody na urlop ojcowski, 
- u trzech pracodawców wystąpiły nieprawidłowości dotyczące realizacji przepisu 

prawa pracy dotyczącego udzielania pracownikowi wychowującemu co najmniej 
jedno dziecko w wieku do lat 14 zwolnienia od pracy na dwa dni w roku kalen-
darzowym. 

Najczęstsza przyczyna stwierdzanych uchybień to niewiedza, a sporadycznie świado-
me działanie pracodawcy. W efekcie działań inspektorów pracy wszystkie ww. uchy-
bienia przestały występować. 
 
3.11. Przestrzeganie przepisów prawa pracy dot. zatrudniania młodocianych 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy przeprowadzili w tym obszarze 31 szczegóło-
wych kontroli w zakładach, w których łącznie było zatrudnionych 188 pracowników 
młodocianych. Spośród 31 skontrolowanych pracodawców, aż u 28 stwierdzono przy-
padki naruszenia przepisów dot. zatrudniania pracowników młodocianych. W zdecy-
dowanej większości przypadków były to jednak naruszenia mniejszej wagi. Powyższa 
sytuacja nie wynikała zazwyczaj ze złej woli pracodawców. Przyczyn szukać należy 
raczej w nieznajomości przepisów i nieświadomości ich znaczenia. Szczególny niepo-
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kój budzi znaczna liczba zakładów, w których nie poddano pracowników młodocianych 
profilaktycznym badaniom lekarskim. Na przykład 13 pracodawców naruszyło przepisy 
w zakresie kierowania pracowników młodocianych na wstępne profilaktyczne badania 
lekarskie (dot. 30 pracowników). Pracodawcy często zawierali umowy o pracę bez uzy-
skania od pracownika świadectwa lekarskiego potwierdzającego, że praca danego 
rodzaju nie zagraża jego zdrowiu. Często nie wiedzieli, że taki warunek powinien być 
przez nich stawiany. W tym zakresie 12 pracodawców naruszyło przepisy (dot. 41 pra-
cowników). Wyniki kontroli pozwalają stwierdzić, że nie poprawiła się sytuacja w zakre-
sie realizowania przez pracodawców obowiązku poddawania pracowników szkoleniom 
w dziedzinie bhp. Czterech pracodawców zaniechało szkolenia wstępnego ogólnego w 
przypadku 11 pracowników. Kolejnych 5 pracodawców nie przeprowadziło szkolenia 
wstępnego na stanowisku pracy w przypadku 25 pracowników. Kontrole wykazały, że 

zdarzają się przypadki naruszeń przepisów odnoszących się do czasu pracy pracowni-
ków młodocianych. W zakresie zapewnienia co najmniej 48 godzinnego odpoczynku 
tygodniowego obejmującego niedzielę stwierdzono niewypełnienie w całości wymaga-
nego obowiązku wobec 6 pracowników na łączną liczbę 140 godzin. W zakresie usta-
lenia dobowego wymiaru czasu pracy pracowników młodocianych stwierdzono uchy-
bienie w zakresie realizacji tego obowiązku w odniesieniu do 2 pracowników w wymia-
rze 11 godzin. Należy jednak zauważyć, że w przypadku 6 pracowników karty ewiden-
cji czasu pracy nie były prowadzone. Nierzetelnie ewidencjonowano czas pracy młodo-
cianych, co dotyczyło 31 pracowników. Kontrole wykazały, że prawie co czwarty pra-
codawca nie opracował wykazu stanowisk pracy i rodzajów prac wzbronionych pra-
cownikom młodocianym oraz wykazu określającego stanowiska pracy i prace dozwolo-
ne w celu odbycia przygotowania zawodowego. W zakładach, gdzie wykazy takie się 
znajdowały ustalono, że nie zawsze są one dostosowane do specyfiki zakładu. Kontro-
le nie wykazały na szczęście, by zakaz zatrudniania pracowników młodocianych przy 
pracach wzbronionych został naruszony. Stosunkowo mało uchybień stwierdzono w 
obszarze urlopów wypoczynkowych. W zakresie udzielania pracownikowi młodociane-
mu pierwszego urlopu wypoczynkowego w wymiarze nie mniejszym niż 12 dni stwier-
dzono niewypełnienie w całości tego obowiązku wobec 1 pracownika w łącznym wy-
miarze 3 dni. Kontrole nie wykazały przypadków naruszeń przepisów odnoszących się 
do wynagrodzenia za pracę. Tu świadomość pracodawców wydaje się największa. 

W efekcie działań inspektorów zdecydowana większość ww. uchybień została 
usunięta (na dzień sporządzania niniejszej informacji pracodawcy wykonali 91% decy-
zji i uwzględnili 86% wniosków). 

Na zakończenie należy dodać, że pracodawcy niechętnie zatrudniają młodocia-
nych. W ich ocenie dzisiejsza młodzież nie garnie się do pracy i nie wywiązuje się na-
leżycie z nałożonych na nią obowiązków. Ponadto stwierdzają, że kształcąc młodzież 
ponoszą koszty, których nie rekompensują ewentualne korzyści.  
 
3.12. Kontrole legalności zatrudnienia 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 664 kontrole legalności zatrud-
nienia i innej pracy zarobkowej. Najwięcej kontroli przeprowadzono w sektorach go-
spodarki, w których przewidywano wysokie ryzyko naruszeń prawa, tj. w podmiotach 
prowadzących działalność w zakresie: handlu (28% ogółu kontroli), budownictwa 
(26%), przetwórstwa przemysłowego (18%), zakwaterowaniu i gastronomii (8%) oraz 
rolnictwa i leśnictwa (6%). Kontrolami objęto 3848 osób świadczących pracę, w tym 
2861 pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy oraz 989 osób świadczą-
cych pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Inspektorzy pracy sprawdzali prawi-
dłowość zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 3204 pracujących oraz skontrolo-
wali prawidłowość opłacenia składek na Fundusz Pracy za blisko 5 tys. osób. W czasie 
kontroli inspektorzy pracy sprawdzili formalnoprawną stronę wykonywania działalności 
gospodarczej 637 podmiotów podlegających kontroli. W wyniku przeprowadzonych 
kontroli, w stosunku do 1495 osób skierowano zapytania do właściwych powiatowych 
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urzędów pracy, czy będąc osobami bezrobotnymi powiadomiły urzędy o podjęciu za-
trudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności.  

W roku 2012 stwierdzono podjęcie działalności gospodarczej bez wymaganego 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub uchybienia w tym zakresie w trzech 
kontrolowanych podmiotach, w tym jeden przypadek prowadzenia działalności gospo-
darczej bez wymaganego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.  
 Brak potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem 
umowy o pracę, czyli najbardziej godzącą w prawa pracownicze formę nielegalnego 
zatrudnienia, inspektorzy pracy stwierdzili w przypadku 36 pracowników. Skala ujaw-
nionych nieprawidłowości w tym zakresie jest mniejsza w odniesieniu do roku poprzed-
niego, gdy stwierdzono 58 takich przypadków. W dalszym ciągu inspektorzy pracy w 
czasie kontroli wykazują uchybienia związane z zawieraniem umów o pracę. W 2012 
roku stwierdzono 36 takich uchybień.  

Niepokojąco wzrosła natomiast ilość umów cywilnoprawnych zawartych nie-
zgodnie z charakterem świadczonej pracy. W roku poprzednim wykazano niezgodność 
z charakterem świadczonej pracy ok. 10% zawartych umów cywilnoprawnych. W roku 
2012 inspektorzy pracy poddali ocenie mniejszą ilość umów cywilnoprawnych niż w 
roku poprzednim i jednocześnie wykazali, że 223 z nich, tj. ponad 20%, zostało zawar-
tych w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta 
umowa o pracę. W czasie kontroli ustalano, że w stosunku prawnym łączącym kontro-
lowanego pracodawcę i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych po-
jawiają się elementy charakterystyczne dla stosunku pracy. W ocenie inspektorów pra-
cy osoby współpracujące w ramach umów cywilnoprawnych świadczyły pracę w spo-
sób osobisty, ciągły i za wynagrodzeniem, a istotną cechą łączącego je z kontrolowa-
nymi pracodawcami stosunku prawnego, było podporządkowanie organizacyjne i obo-
wiązek stosowania się do dyspozycji (poleceń) przełożonych.  

W roku 2012 dwukrotnie wzrosła liczba osób pracujących oraz osób wykonują-
cych inną pracę zarobkową, które nie zostały zgłoszone do obowiązkowego ubezpie-
czenia społecznego. Inspektorzy stwierdzili brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecz-
nego 124 pracujących. Nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 
stwierdzono w przypadku 176 osób. Do ZUS nie zgłoszono lub nieterminowo zgłoszo-
no 300 osób, tj. 9% objętych kontrolą (w 2011r. – 6,5% skontrolowanych).      
 Realizując obowiązki określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, wo-
bec 1495 osób inspektorzy pracy skierowali zapytania do właściwych powiatowych 
urzędów pracy, czy będąc osobami bezrobotnymi zawiadomiły urzędy o podjęciu za-
trudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności. Kontrole ujawniły po-
nownie znaczny wzrost nieprawidłowości w tym zakresie.  Inspektorzy pracy ustalili, że 
w 2012 roku ok. 300 osób bezrobotnych, tj. 20% objętych kontrolą, nie dopełniło obo-
wiązku określonego w art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
lub zrealizowały ten obowiązek nieterminowo. We wskazanej liczbie osób bezrobot-
nych, które nie dopełniły ciążącego na nich obowiązku, ujawniono 80 bezrobotnych 
pobierających zasiłek, podczas gdy w roku poprzednim takich osób było 54. 

Negatywnie należy również ocenić skalę nieprawidłowości związanych z opła-
caniem comiesięcznych składek na Fundusz Pracy, gdzie kontrolami w tym zakresie 
objęto ok. 5 tys. pracujących. Ustalono, że kontrolowane podmioty nie odprowadziły za 
484 pracujących comiesięcznych składek na Fundusz Pracy na łączną kwotę 118.549 
zł., a opóźnienia w opłacaniu składek na FP dotyczyły w 2012 roku 2373 osób, tj. aż 
50% objętych kontrolą. Inspektorzy pracy kontrolowali również zgłaszanie do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych wymaganych i prawdziwych danych mających wpływ na 
wymiar składek na Fundusz Pracy. Niewłaściwe dane powodujące zaniżenie podstawy 
wymiaru składek dla 61 zatrudnionych spowodowały zaniżenie opłaconej składki na 
Fundusz Pracy o 1201 zł.  
 Wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie legalności zatrud-
nienia i innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy, analogicznie jak roku poprzednim, 
najczęściej wskazywali na: 
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- złą wolę osób działających w imieniu kontrolowanych podmiotów, przejawiającą 
się w świadomym i celowym nieprzestrzeganiu przepisów prawa pracy i ustawy 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w celu maksymalizacji zy-
sków, 

- niekorzystne dla pracowników regulacje prawne dotyczące nawiązania stosun-
ku pracy, polegające na braku obowiązku podmiotu zatrudniającego potwier-
dzenia umowy o pracę na piśmie oraz zgłoszenia do ubezpieczenia społeczne-
go pracownika przed dopuszczeniem go do pracy, 

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

- finansowanie innych zobowiązań pracodawcy, również prywatnych, ze środków 
przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy; 

- zainteresowanie niektórych osób podejmowaniem pracy nielegalnej, ponieważ 
świadczenia uzyskiwane z innych źródeł, np. pomocy społecznej, przysługują 
osobom posiadającym status bezrobotnego, 

- społeczne przyzwolenie na to, że zaradny bezrobotny to ten, który jednocześnie 
wykonuje niezarejestrowaną pracę zarobkową. 

Bezrobotni podejmujący pracę zarobkową, niedopełnienie obowiązku powiadomienia 
właściwego powiatowego urzędu pracy tłumaczą głównie nieznajomością przepisów 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co w ocenie inspektorów 
pracy nie może być akceptowane ze względu na to, że osoba rejestrująca się w powia-
towym urzędzie pracy zapoznaje się z uprawnieniami i zobowiązaniami wynikającymi 
ze statusu osoby bezrobotnej i składa w tej sprawie pisemne oświadczenie rejestrują-
cemu urzędowi. 

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

Tabela 3.10. Efekty uzyskane w wyniku działań inspektorów pracy  
   

Wyszczególnienie Liczba Kwota (zł) 

Legalizacja zatrudnienia ogółem 
 

594 
 

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

75   

- zawarcie umowy o pracę (potwierdzenie zawarcia sto-
sunku pracy) w miejsce umowy cywilnoprawnej – na 
podstawie art. 22 Kodeksu pracy 

78 
 

- zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 441 
 

Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy
 

671 41645 

Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne 365 92740 

Decyzje o pozbawieniu statusu bezrobotnego
 

136 
 

w tym bezrobotnego z prawem do zasiłku
 

28 
 

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń itp. 3 2208 

Ogółem 
 

136593 

 
Podsumowując wyniki kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

przeprowadzonych w 2012 roku należy stwierdzić, że stan przestrzegania przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia oraz prawnej ochrony pracy nadal odbiega od 
prawidłowego, a narastająca skala stwierdzonych naruszeń wskazuje, iż niezbędne 
jest kontynuowanie działań kontrolno-nadzorczych w tych obszarach.  
 
3.13. Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywa-

nia pracy przez cudzoziemców 
 

W trakcie 37 kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz wy-
konywania pracy przez cudzoziemców przeprowadzonych w roku 2012 na terenie wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego przez inspektorów pracy stwierdzono, że kontrolo-
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wane podmioty powierzały pracę 139 cudzoziemcom. Liczba zatrudnionych cudzo-
ziemców była znacznie niższa, niż w roku poprzednim, kiedy kontroli poddano 238 cu-
dzoziemców wykonujących pracę w podobnej liczbie kontrolowanych podmiotów. In-
spektorzy ustalili, że zezwolenie na pracę wymagane było od 39% zatrudnionych cu-
dzoziemców, w tym 4 delegowanych do pracy na terytorium RP przez pracodawcę 
zagranicznego. W trakcie kontroli stwierdzono, że 54 cudzoziemców jest zwolnionych z 
obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, ponieważ pracują na podstawie zareje-
strowanych oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cu-
dzoziemcowi.  

W roku 2012 nielegalną pracę cudzoziemców stwierdzono tylko w dwóch kon-
trolowanych podmiotach. Nieprawidłowości dotyczyły 9 zatrudnionych cudzoziemców, 
gdzie najliczniejszą grupą było pięciu obywateli Ukrainy. W czasie kontroli stwierdzono 
także nielegalną pracę dwóch obywateli Rosji oraz obywateli Białorusi i Mołdowy. Ska-
la stwierdzonych w 2012r. nieprawidłowości w zakresie nielegalnego wykonywania 
pracy przez cudzoziemców i jej powierzania, jest porównywalna do roku poprzedniego, 
kiedy ujawniono 8 cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę. Biorąc pod uwagę 
państwa, z których pochodziły osoby nielegalnie wykonujące pracę, to w 2011 roku 
najliczniejszą grupę cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę stanowiło 5 oby-
wateli Chin, podczas gdy w roku 2012 nie ujawniono przypadków nielegalnej pracy 
obywateli tego państwa.   

W wyniku przeprowadzonych w 2012r. kontroli legalności zatrudnienia cudzo-
ziemców stwierdzono ponadto inne istotne nieprawidłowości, do których ze względu na 
największą liczbę stwierdzonych przypadków należą: 

- niezawarcie z 5 cudzoziemcami – obywatelami Ukrainy, pracującym na pod-
stawie oświadczenia, umowy w formie pisemnej, 

- wykonywaniu przez 1 obywatela Ukrainy pracy na rzecz innego podmiotu niż 
ten, który wystawił i zarejestrował oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy, 

- niezgłoszeniu lub nieterminowym zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego 5 
cudzoziemców wykonujących pracę, 

- nieopłaceniu lub nieterminowym opłaceniu składek na Fundusz Pracy z tytułu 
zatrudnienia 16 cudzoziemców, 

- niepoinformowaniu przez podmiot powierzający pracę 3 cudzoziemcom – oby-
watelom Rosji, organu wydającego zezwolenia na pracę, o zmianie formy 
prawnej działania podmiotu, 

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

Tabela 3.11. Efekty uzyskane w wyniku działań inspektorów pracy  
 

Wyszczególnienie Liczba Kwota (zł) 

Zawarcie z cudzoziemcem wymaganej umowy o pracę, w tym:
 

2 
 

- zawarcie umowy o pracę w miejsce umowy cywilnoprawnej    

Zawarcie z cudzoziemcem wymaganej umowy cywilnoprawnej 5  

Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego 1 
 

Wypłacenie zaległego wynagrodzenia 2 1310 

Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy
 

4 479 

Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne 3 4475 

Decyzje o uchyleniu zezwolenia na pracę cudzoziemca
 

 
 

Decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia RP lub o wydaleniu 
 

 
 

Ogółem 
 

6264 
 

Analizując informacje zebrane w trakcie kontroli przeprowadzonych w 2012 ro-
ku, należy stwierdzić, że pomimo liberalizacji dostępu cudzoziemców do polskiego ryn-
ku pracy, w dalszym ciągu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ujawniane 
są przez inspektorów pracy przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców oraz jej nielegalne powierzanie. W związku z powyższym celowe jest konty-
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nuowanie kontroli zagadnień legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wy-
konywania pracy przez cudzoziemców. 
 
3.14. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 10 kontroli w zakresie 
przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. W 7 z nich stwierdzono nieprawidłowości:  

 w przypadku 1 agencji zatrudnienia nieprawidłowość dotyczyła prowadzenia 
działalności należącej do zadań agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu 
do rejestru agencji zatrudnienia,  

 w przypadku 4 kontrolowanych agencji, w części dokumentów, ogłoszeń i ofert 
nie było podawanych numerów wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, 

 w przypadku 3 kontrolowanych agencji w ofertach pracy tymczasowej nie za-
znaczono, że chodzi o wykonywanie takiej pracy,  

 w przypadku 2 agencji nie przedstawiono corocznej informacji o działalności 
agencji, 

 w przypadku 1 kontrolowanej agencji osoba pośrednicząca nie posiadała wy-
maganego wykształcenia, 

 w przypadku 4 agencji zatrudnienia nie dokonano w przypisanym prawem ter-
minie opłat składek na Fundusz Pracy, 

 w przypadku 1 agencji nieprawidłowość dotyczyła niezawarcia pisemnych 
umów z osobami kierowanymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicz-
nych. 

W efekcie działań podjętych przez inspektorów większość stwierdzonych nieprawidło-
wości została niezwłocznie usunięta w wyniku wydanych zaleceń pokontrolnych.  

Najczęściej ujawnianą nieprawidłowością było niepodawanie we wszystkich do-
kumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru agencji oraz niezamiesz-
czanie w ofertach pracy do wykonywania pracy tymczasowej, że chodzi o wykonywa-
nie takiej pracy. Pozostałe naruszenia przepisów miały charakter marginalny i były 
związane najczęściej z niewłaściwą interpretacją stanu faktycznego, bądź brakiem 
wiedzy. Na przykład jeden z przedsiębiorców uważał, że posiadanie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej, w którym określono prowadzenie działalności związanej z 
wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, jest wystarczającym wa-
runkiem do prowadzenia agencji zatrudnienia.  

Podsumowując, ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości, w ocenie inspek-
torów pracy zostały spowodowane nieumyślnie i wynikały z niedostatecznej znajomości 
przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o zatrud-
nianiu pracowników tymczasowych przez osoby reprezentujące kontrolowane podmio-
ty. Większość agencji zatrudnienia z terenu naszego województwa to podmioty prowa-
dzące inną działalność, a agencja zatrudnienia jest ich dodatkowym zajęciem, bardzo 
często marginalnym. Największe agencje zatrudnienia działające na terenie wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego to podmioty spoza województwa, które prowadzą tu jedy-
nie swoje oddziały. W takim przypadku jednoznaczną opinię o agencji można wydać 
dopiero po przeprowadzeniu kontroli w jej siedzibie, która w takim przypadku jest pro-
wadzona przez inspektora pracy działającego w ramach innego Okręgu niż OIP Olsz-
tyn. 
 
3.15. Realizacja zadań instytucji łącznikowej 
 

Instytucja łącznikowa to urząd odpowiedzialny za nadzorowanie warunków pra-
cy i zatrudnienia, który zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku, dotyczącej delegowania pracowników w ramach 
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świadczenia usług, ma obowiązek współpracować w dziedzinie wymiany informacji ze 
swoimi odpowiednikami z innych państw członkowskich UE. Funkcję instytucji łączni-
kowej w zakresie warunków pracy i zatrudnienia pracowników delegowanych pełni 
Główny Inspektorat Pracy, gdzie spływają wnioski urzędów z innych państw UE o 
udzielenie informacji na temat polskich przedsiębiorców, którzy świadczą usługi w tych 
państwach i delegują w związku z tym swoich pracowników. Na polecenie Głównego 
Inspektora Pracy okręgowe inspektoraty pracy dokonują ustaleń dotyczących praco-
dawcy, który świadczy usługi na obszarze innego państwa członkowskiego lub dele-
gowanych przez niego pracowników oraz warunków ich zatrudnienia. Okręgowy in-
spektorat pracy przeprowadza kontrolę (ewentualnie czynności rozpoznawcze) i udzie-
la odpowiedzi w terminie i formie wskazanych przez Główny Inspektorat Pracy. 

W ramach realizacji zadań instytucji łącznikowej w 2012 r. OIP udzielił (za pośred-
nictwem GIP) informacji instytucjom łącznikowym w Belgii i we Francji w zakresie: 

 czy przedsiębiorstwo działa legalnie w Polsce, 
 czy podany adres odpowiada adresowi prowadzenia działalności, siedziby lub 

zakładu przedsiębiorstwa, 
 jaki jest rodzaj prowadzonej działalności przedsiębiorstwa, 
 czy zazwyczaj przedsiębiorstwo wykonuje działalność na terenie Polski, 
 czy przedsiębiorstwo płaci regularnie składki na ubezpieczenie społeczne. 

Najistotniejszy problem związany z realizacją tego zadania to trudność w nawiązaniu 
kontaktu z pracodawcą, który najczęściej przebywał za granicą. Wiązało się to z prze-
wlekłym dostarczaniem niezbędnej dokumentacji do udzielenia odpowiedzi instytucji 
łącznikowej. 
 
3.16. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych 
 

W 2012 roku. inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 35 kontroli dotyczących 
przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych. Kontrolowani pracodawcy za-
trudniali łącznie 5157 osób. Generalnie, w 6 zakładach pracy nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych. W 
tabeli zamieszczonej poniżej zawarto zakres kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowo-
ści. 
 

Tabela 3.12. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych – nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, D – dokumenty 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Braki 
Uchy-
bienia 

Plan urlopów D 39 0 4 

Urlop w pierwszym roku pracy P 83   

- prawo P 83 0 0 

- wymiar P 83 0 0 

Kolejny urlop P 1091   

- prawo P 1091 1 0 

- wymiar P 1091 3 5 

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

P 1174 211  

- prawidłowość udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego (art. 154
2
 

§1-4 Kodeksu pracy) 
P 963  1 

- dzielenie urlopu wypoczynkowego P 963  51 

Udzielanie urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownika P 256 0 0 

Udzielenie młodocianemu urlopu wypoczynkowego z upływem 6 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia pierwszej pracy 

P 3 0 0 

 
Analizując dane zamieszczone w tabeli można zauważyć, że najczęstszą nie-

prawidłowością, stwierdzoną u 19 pracodawców, było nieudzielenie pracownikom urlo-
pu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyli do niego prawo, nie póź-
niej niż do 30 września następnego roku kalendarzowego. Nasuwa się wniosek, iż 
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zmiana przepisu wydłużającego termin do wykorzystania zaległych urlopów nie okaza-
ła się w pełni efektywna. Podkreślenia wymaga przy tym również fakt, iż nie zmieniła 
się znacząco argumentacja samych pracodawców na temat przyczyn niewykorzysty-
wania zaległych urlopów przez pracowników. Wygląda ona identycznie jak w latach 
ubiegłych, gdy termin do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego był krótszy. 
Są to według pracodawców przyczyny organizacyjne zakładu pracy oraz związany z 
tym brak możliwości terminowego wykorzystania urlopu, jak również niechęć samych 
pracowników do wypoczynku i korzystania z niego. Powyższe działanie pracodawców 
nie wynika z ich słabej znajomości czy też błędnej interpretacji obowiązujących przepi-
sów prawa, lecz z konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania zakładu przy 
ograniczonym zatrudnieniu pracowników. 

W odróżnieniu od roku 2011 optymistycznym akcentem było stwierdzenie przez 
inspektorów mniejszej skali naruszeń dotyczących zalegania z urlopami u pracodaw-
ców sektora państwowego oraz większym stopniem wykorzystywania ich przez kadrę 
zarządzającą. Na 11 kontroli przeprowadzonych w podmiotach państwowych, nie 
stwierdzono nieprawidłowości w zaleganiu z urlopami w stosunku do 7 z nich. W trak-
cie pozostałych 4 kontroli ustalono, że były to incydentalne przypadki naruszeń w tym 
zakresie. Ponadto tylko w jednym przypadku stwierdzono zaległy urlop w przypadku 
tzw. kadry zarządzającej i to w nieznacznej ilości dni. 

Nie zmieniła się jednak tendencja pracodawców do łamania przepisu dotyczą-
cego dzielenia urlopu wypoczynkowego tak, aby co najmniej jedna część urlopu przy-
sługującego pracownikowi obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 
Aktualny wydaje się wniosek, że naruszenie tego obowiązku wynikającego z art.162 
kodeksu pracy nie wynika z jego nieznajomości przez pracodawców, lecz przede 
wszystkim z nieprawidłowej organizacji pracy, a także ze świadomości braku sankcji za 
jego naruszenie.  

Rok 2012 był kolejnym rokiem, w którym inspektorzy pracy w ramach kontroli 
dotyczących urlopów wypoczynkowych nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości z za-
kresie udzielania urlopu wypoczynkowego na żądanie. Analogiczna sytuacja miała 
miejsce w roku 2011 i w latach wcześniejszych. Kolejny raz nasuwa się pytanie, czy 
pracodawcy rzeczywiście nie mają problemów z respektowaniem prawa pracownika do 
korzystania z urlopu na żądanie, czy raczej chodzi o to, że nieprawidłowość ta ze 
względu na brak sformalizowania w przepisach prawa sposobu dokumentowania 
udzielenia urlopu na żądanie, jest trudna do wychwycenia dla przeprowadzającego 
kontrolę inspektora pracy. Z uwagi na fakt, iż podczas kontroli pracodawcy rzadko oka-
zują dokumenty potwierdzające wykorzystywanie przez pracowników urlopów na żą-
danie, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy wynika to z braku potrzeby pracowni-
ków do korzystania z urlopu na żądanie, czy raczej z tego, że w danym zakładzie pra-
codawca niechętnie takiego urlopu udziela.   

Na zakończenie należy wspomnieć, że w wyniku działań inspektorów pracy 
prawie wszystkie ww. uchybienia zostały usunięte (na dzień sporządzania niniejszej 
informacji uwzględniono 88% środków prawnych zobowiązujących pracodawców do 
usunięcia nieprawidłowości). 
 
3.17. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 5 szczegółowych kontroli zakła-
dów stosujących produkty biobójcze. Były to zakłady przetwórstwa mlecznego. W za-
kładach tych było zatrudnionych ogółem 1291 osób. Kontrolami objęto stanowiska pra-
cy, na których są stosowane produkty biobójcze. Przy pracach z produktami biobój-
czymi zatrudnionych było 306 pracowników. Kontrolą objęto 27 stosowanych czynni-
ków biobójczych. Kontrole te nie ujawniły rażących naruszeń prawa przy stosowaniu 
preparatów biobójczych. Ujawniono jedynie pojedyncze braki lub uchybienia w tym 
zakresie. Podobnie było w ubiegłym roku. Świadczy to o zwracaniu przez pracodaw-
ców coraz większej uwagi na stosowane w działalności zawodowej niebezpieczne pro-
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dukty chemiczne oraz na wyposażanie pracowników w odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej. Łącznie podczas kontroli ujawniono 2 braki związane ze stosowaniem 
produktów biobójczych. W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiono wszystkie 
ujawnione nieprawidłowości w tym obszarze. 
 

Tabela 3.13. Stwierdzone nieprawidłowości dot. stosowania produktów biobójczych 
 

Zagadnienie objęte kontrolą 
Liczba zakładów, w których 

stwierdzono nieprawidłowości 
 

Oznakowanie znakiem ostrzegawczym pomieszczenia magazynu 
środków dezynfekcyjnych 

1 

Instrukcja bezpiecznego magazynowania czynników chemicznych w 
pomieszczeniu magazynu środków dezynfekcyjnych

 1 

 

Nadal część pracodawców zapomina o zapewnieniu podstawowych dokumen-
tów w postaci kart charakterystyki czy instrukcji bhp. Pracodawcy uważają, że małe 
ilości stosowanych produktów, a w związku z tym niskie zagrożenie, nie nakładają na 
nich obowiązku spełnienia wszystkich wymagań prawnych związanych ze stosowa-
niem niebezpiecznych czynników chemicznych. W efekcie działań inspektorów pracy 
wszystkie uchybienia zostały usunięte 
 
3.18. Kontrole dot. problematyki REACH 
 

W 2012 r. w ramach tematu przeprowadzono 5 kontroli w zakładach stosujących 
substancje i mieszaniny chemiczne. Kontrolami objęto głównie producentów wyrobów 
spożywczych. W zakładach tych ogółem zatrudnionych było 237 pracowników. W tabeli 
zamieszczonej poniżej przedstawiono zakres kontroli i stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.14. Stwierdzone nieprawidłowości dot. problematyki REACH 
 

Badane zagadnienie 
Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

brak 
uchy-
bienia 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 

Spis substancji i preparatów niebezpiecznych 5 2 1 

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych 39 4 27 

Karty charakterystyki mieszanin niebezpiecznych 56 1 13 

Informacje o chemikaliach innych niż niebezpieczne 44 0 0 

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 5 3 1 

Działania pracodawcy eliminujące/ograniczające zagrożenia 9 0 0 

Informowanie pracowników o zagrożeniach i sposobach ochrony 

Dostępność informacji z kart charakterystyki 95 0  

Dostępność informacji o chemikaliach innych niż niebezpieczne 44 0  

Oznakowanie pojemników/opakowań substancji i mieszanin 144 0 0 

Oznakowanie magazynów, zbiorników i miejsc magazynowania/składowania 5 4 1 

Instrukcje bhp procesów technologicznych/wykonywania prac związanych z 
zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia 

13 4 1 

Instrukcje bhp dotyczące postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia 
i niebezpiecznymi 

10 2 3 

Instrukcje magazynowania 9 7 1 

Instrukcje pierwszej pomocy 10 0 0 

Instrukcje użytkowania środków ochrony indywidualnej  11 0 0 

Magazynowanie i składowanie 

Dobór miejsca składowania/przechowywania chemikaliów 5 0 1 

 
Najczęściej stwierdzano uchybienia dotyczące kart charakterystyk niebezpiecz-

nych czynników chemicznych. Na 95 skontrolowanych takich kart stwierdzono, że 45 
kart charakterystyki nie było aktualnych. Ponadto stwierdzono brak lub uchybienia w 
oznakowaniu magazynów, zbiorników i miejsc składowania substancji i mieszanin 
czynników chemicznych. W przypadku wszystkich 5 objętych kontrolą magazynów, 
zbiorników i miejsc składowania stwierdzono brak oznakowania lub uchybienia w ich 
oznakowaniu. Uchybienia stwierdzono także w zakresie wydawania instrukcji bhp na 
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stanowiska pracy. Należy wskazać, że w trakcie kontroli pracodawcy okazywali pełne 
zrozumienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów bhp i deklarowali 
jak najszybsze ich usunięcie. W efekcie działań inspektorów pracy wszystkie stwier-
dzone uchybienia zostały usunięte (na dzień sporządzania niniejszej informacji zreali-
zowano 100% środków prawnych zobowiązujących pracodawców do usunięcia nie-
prawidłowości). 
 

3.19. Kontrole dot. problematyki CLP 
 

W 2012 roku przeprowadzono 5 kontroli w ramach tego tematu. Celem tych 
kontroli była ocena stanu znajomości przez pracodawców nowych przepisów dotyczą-
cych klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin chemicznych, 
sprawdzenie czy producenci i dostawcy czynników chemicznych wprowadzili nowe 
oznakowanie dla substancji chemicznych oraz rozeznanie czy zamieszczają nowe in-
formacje wynikające z CLP na oznakowaniu opakowań mieszanin i w kartach charakte-
rystyki. W ramach realizacji tematu przeprowadzono kontrole w zakładach przetwór-
stwa spożywczego, w których zatrudnionych było ogółem 241 osób. Kontrolami objęto 
stanowiska pracy, na których są stosowane produkty chemiczne. Przy pracach z czyn-
nikami chemicznymi zatrudnionych było 62 pracowników. Kontrolą objęto 59 stosowa-
nych substancji chemicznych. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono stwier-
dzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.15. Stwierdzone nieprawidłowości dot. problematyki CLP 
 

Badane zagadnienie 
Liczba 

zbadanych 
Liczba 
braków 

 

Znajomość informacji w zakresie obowiązywania CLP 5 3 

Oznakowanie pojemników/opakowań substancji zgodnie z CLP 59 0 

Oznakowanie pojemników/opakowań mieszanin zgodnie z CLP 4 4 

Uwzględnienie w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych oznakowania 
CLP 

25 14 

Uwzględnienie w karcie charakterystyki mieszanin niebezpiecznych oznakowania 
CLP 

4 4 

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

10 7 

 

Kontrole wykazały, że w większości zakładów pracodawcy posiadają wiedzę o 
rozporządzeniu CLP, jednak wiedza ta nie jest przekazywana pracownikom. W zakre-
sie oznakowania substancji w 5 zakładach kontroli poddano 59 opakowań substancji 
chemicznych. Nie stwierdzono nieprawidłowo oznakowanych substancji chemicznych. 
Zupełnie inaczej przedstawiała się sprawa oznakowania mieszanin. We wszystkich 
skontrolowanych przypadkach stwierdzono brak oznakowania. W 3 z 5 kontrolowanych 
zakładów stwierdzono, że w dokumentacji zakładowej nie uwzględniono wymagań do-
tyczących oznakowania CLP (kontroli poddano 10 dokumentów: instrukcji bhp i pro-
gramów szkoleń; w przypadku 7 z nich stwierdzono braki). 

W efekcie działań inspektorów pracy wszystkie stwierdzone uchybienia zostały 
usunięte (na dzień sporządzania niniejszej informacji zrealizowano 100% środków 
prawnych zobowiązujących pracodawców do usunięcia nieprawidłowości). 
 
3.20. Przestrzeganie przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfiko-

wanych – zamknięte użycie GMO 
 

W 2012 roku przeprowadzono jedną kontrolę, której celem była ocena prze-
strzegania przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO). 
Była to kontrola pracodawcy, który prowadził działania zamkniętego użycia organi-
zmów genetycznie zmodyfikowanych na podstawie zgody wydanej przez Ministra Śro-
dowiska. W trakcie kontroli stwierdzono, że pracodawca opracował plan postępowania 
na wypadek awarii powodującej niekontrolowane rozprzestrzenianie się GMO zagraża-
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jące zdrowiu ludzi lub środowisku w sposób bezpośredni lub z opóźnieniem. Inspektor 
pracy nie wnosił uwag do konstrukcji pomieszczenia i zabezpieczenia przed potencjal-
nymi przenosicielami. Jednak pomieszczenia, w których prowadzono te prace nie było 
czytelnie oznakowane znakami ostrzegawczymi informującymi o zagrożeniu biologicz-
nym. Pracodawca w instrukcjach wydanych na stanowiskach pracy nie uwzględnił za-
sad postępowania z materiałami skażonymi szkodliwymi czynnikami biologicznymi. 
Ponadto stwierdzono uchybienia w zakresie przygotowania pracowników do pracy. 
Pracowników nie poinformowano o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną 
pracą. Nie przeprowadzono też szkolenia okresowego w dziedzinie bhp. Inspektor pra-
cy wydał decyzje zobowiązujące pracodawcę do usunięcia tych uchybień. W efekcie 
działań inspektorów pracy wszystkie stwierdzone uchybienia zostały usunięte (na dzień 
sporządzania niniejszej informacji zrealizowano 100% środków prawnych zobowiązu-
jących pracodawców do usunięcia nieprawidłowości). Wyniki tej kontroli, podobnie jak i 
przeprowadzonych w innych okręgowych inspektoratach pracy, zostały przekazane do 
Głównego Inspektoratu Pracy w celu wyciągnięcia stosownych wniosków i zaplanowa-
nia działań kontrolnych i prewencyjnych w tym temacie w latach następnych oraz opra-
cowania i przekazania stosownej informacji właściwym organom administracji rządo-
wej. 
 
3.21. Zagrożenia związane z występowaniem hałasu w środowisku pracy 
 

W 2012 roku w ramach realizacji tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 29 
kontroli zakładów pracy zatrudniających ogółem 2.992 pracowników. W kontrolowa-
nych zakładach ujawniono narażenie 836 pracowników na hałas. Natomiast pracę w 
zagrożeniu na hałas stwierdzono w 5 kontrolowanych zakładach, co dotyczyło 135 pra-
cowników. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono zakres kontroli oraz stwier-
dzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.16. Stwierdzone nieprawidłowości – zagrożenia związane z hałasem 
 

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

D – dokumenty, Z - inne, 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Brak 
Uchy-
bienia 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 

Ocena ryzyka zawodowego (ORZ) na stanowiskach osób narażonych na hałas S 178 11 13 

Uwzględnienie w ORZ narażenia na hałas S 167 3 6 

Uwzględnienie w ORZ związanego z hałasem wymaganych informacji  S 167  33 

CZYNNIKI SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I UCIĄŻLIWE 

Pomiary hałasu S 306 5 37 

Aktualność wyników pomiarów  S 304  39 

Spójność informacji w karcie badań i pomiarów z danymi w sprawozdaniu z 
ostatniego aktualnego  

Z 18  6 

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

Z 19  11 

Sporządzenie programu działań organizacyjno-technicznych w sytuacji osiągnię-
cia lub przekroczenia wartości NDN 

D 12 7 1 

Wdrożenie programu działań organizacyjno-technicznych. Z 6 4  

Oznakowanie znakami bezpieczeństwa stanowisk/miejsc z przekroczonym NDN  S 156 3 0 

Udostępnienie ochronników słuchu po przekroczeniu wartości progów działania P 708 0  

Stosowanie ochronników słuchu w warunkach przekroczenia NDN P 352 0  

Dobór ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas i indywidual-
nych cech pracowników  

P 708 442  

Stan techniczny stosowanych przez pracowników ochronników słuchu P 577  5 

Przekazanej pracownikom instrukcji użytkowania i konserwacji ochronnik. słuchu P 673 41 0 

SZKOLENIA BHP 

Uwzględnienie w programie szkoleń zagadnień na temat wyników oceny ryzyka 
zawodowego związanego z hałasem 

P 749 151 37 

BADANIA LEKARSKIE 

Zamieszczanie w skierowaniu na badania lekarskie informacji o narażeniu na 
hałas oraz poziomie narażenia 

D 104 17 13 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2012 ROKU 

 

49 | S t r o n a  

 

CZAS PRACY 

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

P 357 0  

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 

Przeglądy, zgodnie z harmonogramem przeglądów okresowych stanu technicz-
nego maszyn i urządzeń emitujących hałas  

U 250 66 59 

 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że w 5 kontrolowanych zakładach wystąpi-

ły stanowiska pracy, na których pomiary wykazały przekroczenie najwyższych dopusz-
czalnych natężeń hałasu (NDN).  W zakresie oceny wykonywanych pomiarów hałasu 
kontrole wykazały, że na ogólną liczbę skontrolowanych 306 stanowisk (na których 
istniało potencjalne narażenie pracowników na hałas) w przypadku 41 stanowisk 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie aktualizacji wcześniej dokonanych pomiarów 
wielkości charakteryzujących hałas na stanowiskach pracy. Ww. nieprawidłowości - 
brak aktualnych pomiarów wielkości charakteryzujących hałas na występujących sta-
nowiskach obsługi maszyn emitujących hałas stwierdzono w 8 kontrolowanych zakła-
dach. W efekcie działań inspektorów pracy prawie wszystkie stwierdzone uchybienia 
zostały usunięte (na dzień sporządzania niniejszej informacji zrealizowano 90% środ-
ków prawnych zobowiązujących pracodawców do usunięcia nieprawidłowości). 

W oparciu o wyniki dokonanych pomiarów pracodawcy podejmują działania w 
zakresie zapewnienia ochrony pracowników przed hałasem występującym w środowi-
sku pracy. Najczęstszym działaniem jest wyposażanie pracowników w ochronniki słu-
chu. Jak wykazały kontrole, nie stwierdzono przypadku braku zapewnienia pracowni-
kom ww. ochron na stanowiskach, na których pomiary wykazały przekroczenie warto-
ści NDN hałasu lub przekroczenie wartości progów działania hałasu. Należy też zau-
ważyć, że pomimo braku aktualizacji pomiarów pracownikom zatrudnionym przy obsłu-
dze obrabiarek do drewna, obrabiarek do metalu oraz na innych stanowiskach, gdzie 
występuje potencjalne narażenie na hałas, zapewnione zostały również indywidualne 
ochrony słuchu. Ponadto w celu obniżenia poziomu narażenia pracowników na hałas 
pracodawcy ograniczają czas pracy pracowników na stanowiskach obsługi obrabiarek, 
na których pomiary środowiskowe wykazały wysokie wartości natężenia hałasu, stosu-
jąc skrócony czas pracy (praca w systemie rotacyjnym).  

Podsumowując, przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w zakre-
sie: aktualizacji pomiarów wielkości charakteryzujących hałas, sporządzania i wdraża-
nia programu działań organizacyjno-technicznych w sytuacji osiągnięcia lub przekro-
czenia wartości NDN, doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących 
hałas, dokonywania przeglądów okresowych maszyn i urządzeń emitujących hałas. W 
części zakładów, w których wystąpiły ww. nieprawidłowości, były one wynikiem niena-
leżytego zrozumienia przez pracodawców problematyki ochrony zdrowia pracowników 
narażonych na hałas. W sytuacji występującego kryzysu gospodarczego pracodawcy 
dokonują oszczędności również w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w po-
szukiwaniu oszczędności zaniedbują obowiązki wynikające z przepisów ogólnych bhp 
oraz przepisów szczególnych w sprawie bhp przy pracach związanych z narażeniem 
na hałas i drgania mechaniczne. Tutaj uwidacznia się również niska znajomość pro-
blematyki bezpieczeństwa pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas 
wśród pracowników służby bhp – pracowników etatowych bądź specjalistów spoza 
zakładu pełniących zadania służby bhp. Ustalenia dokonane w czasie działań kontrol-
nych inspektorów pracy pozwalają ocenić stan bezpieczeństwa i higieny pracy jako 
zadowalający, wymagający jednak poprawy.  

 
3.22. Kontrola danych zawartych w drukach ZUS IWA 
 

W okresie od 1 lutego 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku inspektorzy pracy w 
trakcie 839 kontroli u 838 płatników składek sprawdzali dane zawarte w drukach ZUS 
IWA za 2011 rok. W trakcie kontroli stwierdzono 8 przypadków podania przez praco-
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dawców – płatników składek nieprawidłowych danych w formularzu ZUS IWA. W 
związku z tymi nieprawidłowościami, inspektorzy skierowali stosowne pisma do Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych, który wszczął postępowanie w celu skorygowania da-
nych. 

3.23. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

W 2011 roku, działając na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 październi-
ka 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późniejszymi zmianami), inspektorzy 
pracy skierowali do ZUS osiem wniosków o podwyższenie o 100% stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy. W poniżej 
zamieszczonej tabeli zawarto informację z powodu jakich rażących naruszeń przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy kierowano te wnioski. Należy dodać, że wnioski do 
ZUS kierowano w związku ze stwierdzeniem w czasie co najmniej dwóch kolejnych 
kontroli rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Tabela 3.17. 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 pra-
cowników przed upadkiem z wysokości; 

 dwukrotnie stwierdzono niezabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (otworów tech-
nologicznych w stropach);  

 nie wyznaczono i nie zabezpieczono strefy niebezpiecznej; 

II.  

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

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

III.  
 dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pra-

cowników przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusz-
towania, które nie spełniało wymagań z zakresu bhp; 

IV.  

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

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

V.  
 dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pra-

cowników przed upadkiem z wysokości; 

VI.  

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

 pracownicy nie stosowali hełmów ochronnych, pomimo że przebywali w strefie 
zagrożonej upadkiem przedmiotów z góry; 

VII.  

 dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pra-
cowników przed upadkiem z wysokości; 

 dwukrotnie dopuszczono do stosowania rusztowania, które nie spełniało wymagań 
z zakresu bhp; 

VIII.  

 stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości; 

 dwukrotnie dopuszczono do stosowania rusztowania, które nie spełniało wymagań 
z zakresu bhp; 

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

 pracownicy nie stosowali hełmów ochronnych, pomimo że przebywali w strefie 
zagrożonej upadkiem przedmiotów z góry. 
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3.24. Kontrole pracodawców, którym podwyższono składkę na ubezpieczenie 
wypadkowe 

 
W związku z realizacją tematu w trakcie roku sprawozdawczego inspektorzy 

pracy skontrolowali 5 pracodawców, którym podwyższono składkę wypadkową na rok 
składkowy 2012 – na skutek wniosków inspektorów pracy przesłanych do ZUS w 2011 
roku (skontrolowano wszystkie podmioty, którym podwyższono składkę wypadkową na 
rok składkowy 2012). Cztery skontrolowane podmioty to zakłady z branży budowlanej 
(roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków), a piąty z branży przetwór-
stwa przemysłowego (produkcja masy betonowej prefabrykowanej). W zakładzie bran-
ży przetwórstwa przemysłowego kontrola nie ujawniła rażących nieprawidłowości. In-
spektor pracy stwierdził jedno uchybienie dot. przeprowadzenia badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia (wydano jedną decyzję). W przypadku tego zakła-
du zauważalne jest pozytywne oddziaływanie podwyższonej o 100% składki wypadko-
wej na stan bezpieczeństwa i higieny pracy. W pozostałych zakładach, które należą do 
branży budowlanej stwierdzono znacznie więcej nieprawidłowości. Istotne uchybienia 
stwierdzone w dwóch zakładach, w jednym przypadku było to rażące naruszenie prze-
pisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w pozostałych mniej istotne. Ogółem w celu 
wyeliminowania tych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 24 decyzje, w tym jed-
ną „wstrzymania eksploatacji” oraz skierowali 4 wystąpienia zawierające łącznie 18 
wniosków. W jednym przypadku pracodawcę ukarano mandatem w wysokości 1500zł. 
Niemniej i w przypadku tych zakładów zauważalne jest pozytywne oddziaływanie pod-
wyższonej o 100% składki wypadkowej na stan bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności dotyczy to dwóch spośród czterech zakładów. W przypadku wszystkich 
zakładów branży budowlanej stwierdzono zdecydowanie mniej rażących naruszeń 
przepisów bhp niż w 2011 roku.  

Trzej skontrolowani pracodawcy zatrudniali do 10 pracowników, a dwóch pozo-
stałych po 13 pracowników. W przypadku zakładów zatrudniających większą liczbę 
pracowników zdecydowanie bardziej zauważalne jest pozytywne oddziaływanie pod-
wyższonej o 100% składki wypadkowej na stan bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
2012 roku do tych podmiotów skierowano ogółem 5 decyzji w celu wyeliminowania 
nieprawidłowości, a w przypadku trzech pozostałych 20. Ponadto w przypadku tych 
podmiotów nie stwierdzono ani jednego przypadku rażącego naruszenia przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w przypadku podmiotów zatrudniających mniej niż 
10 pracowników takie uchybienia występowały. 

Podsumowując, widzimy konieczność konsekwentnego doskonalenia i wdraża-
nia ustanowionych systemowych rozwiązań motywujących pracodawców do podejmo-
wania działań na rzecz ochrony pracy, tj. zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wy-
padkowe, uzależnionej od kategorii ryzyka zawodowego występującego w danej bran-
ży lub zakładzie.  
 
3.25. Opiniowanie wniosków w sprawie wydania zgody na wyłącznie elektrycz-

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

 
 W 2012 roku do Okręgu wpłynęły 64 wnioski dotyczące wyrażenia zgody na 
odstępstwa od wymogów określonych w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie, w tym: 

 w 48 przypadkach wnoszono o wyrażenie zgody na usytuowanie pomiesz-
czeń poniżej poziomu otaczającego terenu, 

 w 16 przypadkach wnoszono o wyrażenie zgody na stosowanie oświetlenia 
wyłącznie elektrycznego. 

Okręgowy inspektor Pracy zajął pozytywne stanowisko: 
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 w 48 przypadkach, gdy wnoszono o wyrażenie zgody na usytuowanie po-
mieszczeń poniżej poziomu otaczającego terenu, 

 w 1 przypadku, gdy wnoszono o wyrażenie zgody na stosowanie oświetle-
nia wyłącznie elektrycznego. 

Okręgowy inspektor Pracy zajął negatywne stanowisko: 

 w 4 przypadkach, gdy wnoszono o wyrażenie zgody na stosowanie oświe-
tlenia wyłącznie elektrycznego. 

W pozostałych 11 przypadkach OIP wydał opinię, że nie są spełnione przesłanki do 
prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo. 
 
3.26. Czas pracy 
 
         W 2012 roku przeprowadzono ogółem 86 kontroli dotyczących czasu pracy, w 
tym 16 kontroli w podmiotach należących do sektora bankowego. 
 
Kontrole w podmiotach sektora bankowego 
 

W 2012 roku. inspektorzy przeprowadzili ogółem 16 kontroli w 16 podmiotach, które 
zatrudniały łącznie 734 osoby. Nieprawidłowości stwierdzono w 11 placówkach banko-
wych. Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela 3.18. Kontrole w podmiotach sektora bankowego – czas pracy 
 

Rodzaje nieprawidłowości 

Liczba praco-
dawców, u 

których dana 
nieprawidło-

wość wystąpiła 

Liczba 
nie-

prawi-
dłowo-

ści 

Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy 5 14 

Nieprawidłowości w zakresie określania systemu czasu pracy, rozkładu czasu 
pracy i długości okresu rozliczeniowego 

4 5 

Niezrekompensowanie pracy z tytułu przekroczenia normy dobowej. 1 4 

Nieprawidłowości co do rekompensaty z tytułu przekroczenia normy dobowej 3 10 

Niezrekompensowanie pracy z tytułu przekroczenia normy tygodniowej 2 9 

Nieprawidłowości co do rekompensaty z tytułu przekroczenia normy tygodniowej 3 12 

Niejednokrotne zatrudnianie w dobie pracowniczej 5 11 

Zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych 
w roku kalendarzowym 

1 1 

Niezapewnienie odpoczynku dobowego 2 2 

Niezapewnienie pracownikowi dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikają-
cym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozlicze-
niowym 

4 13 

Nieprawidłowości w zakresie rekompensowania pracy w niedzielę, święto innym 
dniem wolnym lub dodatkowym wynagrodzeniem 

2 6 

Nieprzestrzeganie przepisów o porze nocnej 1 1 

 
W związku z ww. nieprawidłowościami do 11 pracodawców skierowano wystą-

pienia zawierające łącznie 37 wniosków. W efekcie usunięto wszystkie uchybienia (na 
dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, uwzględniono wszystkie wnioski).  

Z analizy wyników kontroli wynika, że najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w 
zakresie przepisów regulujących kwestię ustalania doby pracowniczej oraz w zakresie 
przepisów o prowadzeniu kart ewidencji czasu pracy. Pracodawcy nie wiedzieli, że 
przepisy Kodeksu pracy przewidują odmienny sposób ustalania doby pracowniczej. 
Uznawali, że czas pracy zatrudnionych osób powinien być rozliczany w ramach doby 
astronomicznej. Nie wiedzieli też, że w kartach ewidencji czasu pracy muszą odnoto-
wywać godziny pracy w poszczególnych dobach roboczych. Uznawali, że wystarczy 
wykazywanie przez nich godzin nadliczbowych. Wbrew powszechnej opinii, nie stwier-
dzono podczas kontroli znacznej ilości przypadków zatrudniania pracowników banków 
z naruszeniem dobowej i tygodniowej normy czasu pracy i braku rekompensaty za pra-
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cę ponadnormatywną, ewentualnie niewłaściwego rekompensowania tej pracy. Stwier-
dzone przypadki uchybień wynikały najczęściej z niewłaściwej interpretacji przepisów. 
Szczególną dezorientację budziła kwestia rekompensaty za pracę przekraczają prze-
ciętną tygodniową normę czasu pracy. Incydentalny charakter miały także naruszenia 
przepisów o zatrudnianiu w porze nocnej i w niedziele oraz o zapewnieniu dobowego 
odpoczynku, co dotyczyło tylko dwóch grup pracowniczych: informatyków i kierowców. 
Pracodawcy tłumaczyli, że charakter pracy tych osób wymaga sporadycznego zatrud-
niania ich w nietypowych porach i w związku z tym niekiedy trudno zapobiec narusze-
niu przepisów. Zatrudnianie powyżej przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy było 
najczęściej związane z koniecznością pracy w jedną z sobót, kiedy następowało za-
mknięcie roku obrachunkowego. Pracodawcy tłumaczyli, że w związku z tym nie moż-
na było zapobiec naruszeniu przepisów o pięciodniowym tygodniu pracy, ale pracowni-
kom zapewniono odpowiednią rekompensatę w formie czasu wolnego w kolejnym 
okresie rozliczeniowym bądź w formie wypłaty stosownego wynagrodzenia. Natomiast 
niewłaściwą interpretacją przepisów tłumaczyli się pracodawcy, którzy nie dołączali do 
kart ewidencji czasu pracy wniosków pracowników o udzielenie czasu wolnego.  

Podsumowując, wyniki kontroli nie wskazują na to, iż w placówkach bankowych 
dochodzi do rażącego naruszania przepisów o czasie pracy. Inspektorzy nie wykazali 
szczególnie dużej liczby nieprawidłowości a stwierdzone przypadki naruszeń miały 
charakter incydentalny i wystąpiły w odniesieniu do nielicznej grupy osób. Być może 
wynika to z faktu, iż większość skontrolowanych placówek miała status banków spół-
dzielczych. Nie obowiązywały tam procedury funkcjonujące w jednostkach wchodzą-
cych w skład dużych korporacji bankowych, w których niekiedy systemowo wymuszane 
są zachowania powodujące naruszenia przepisów o czasie pracy. 
 
Kontrole w zakładach pozostałych branż 

 

W 2012 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 70 kontroli w podmio-
tach, które zatrudniały łącznie 5.328 osób. Nieprawidłowości stwierdzono u 54 skontro-
lowanych pracodawców. Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń obrazuje poniższa 
tabela. 

 

Tabela 3.19. Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy – czas pracy 
 

Rodzaje nieprawidłowości 

Liczba praco-
dawców, 
u których 

dana niepra-
widłowość 
wystąpiła 

Liczba 
nie-

prawi-
dłowo-

ści 

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy. 6 48 

Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy. 21 159 

Nieokreślenie systemu czasu pracy, rozkładu czasu pracy i długości okresu rozli-
czeniowego. 

15 15 

Nieprawidłowości w zakresie określania systemu czasu pracy, rozkładu czasu 
pracy i długości okresu rozliczeniowego. 

9 9 

Nieprawidłowe przedłużenie okresu rozliczeniowego. 5 5 

Niezrekompensowanie pracy z tytułu przekroczenia normy dobowej. 8 89 

Nieprawidłowości co do rekompensaty z tytułu przekroczenia normy dobowej. 2 2 

Niezrekompensowanie pracy z tytułu przekroczenia normy tygodniowej. 11 78 

Nieprawidłowości co do rekompensaty z tytułu przekroczenia normy tygodniowej. 4 53 

Niejednokrotne zatrudnianie w dobie pracowniczej 19 171 

Zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych 
przeciętnie w tygodniu. 

2 4 

Zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych  
w roku kalendarzowym 

1 5 

Niezapewnienie odpoczynku dobowego. 11 45 

Niezapewnienie odpoczynku tygodniowego. 12 23 

Niezapewnienie pracownikowi dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym 
z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. 

20 157 
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Niezapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy. 5 8 

Nieprawidłowości w zakresie rekompensaty pracy w niedzielę, święto innym dniem 
wolnym lub dodatkowym wynagrodzeniem. 

8 27 

Nieprzestrzeganie przepisów o porze nocnej. 3 18 

 
W związku z ww. nieprawidłowościami do 54 pracodawców skierowano wystą-

pienia zawierające łącznie 168 wniosków. W efekcie usunięto prawie wszystkie uchy-
bienia (na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy uwzględnili 86% 
wniosków). 

Najczęstsze naruszenia przepisów dotyczyły problematyki ewidencjonowania 
czasu pracy oraz ustalania systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozlicze-
niowych. Około 40% pracodawców nie ustaliło bądź nieprawidłowo ustaliło w zakłado-
wych regulaminach pracy kwestie dotyczące systemów i rozkładów czasu pracy oraz 
stosowanych w zakładzie okresów rozliczeniowych. Pracodawców naruszających te 
przepisy można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza obejmuje podmioty zatrudniają-
ce do 20 pracowników, gdzie nie obowiązywały postanowienia regulaminu pracy i w 
związku z tym istniał obowiązek wydania obwieszczenia. W drugiej grupie znajdują się 
pracodawcy, którzy byli zobowiązani określić zagadnienia dotyczące organizacji pracy 
w regulaminie pracy. Pracodawcy należący do pierwszej kategorii tłumaczyli, że nie 
wiedzieli o nałożonym na nich obowiązku wydania obwieszczenia. Nie rozumieli też 
konieczności określania rozkładu czy okresu rozliczeniowego, często argumentując, że 
w tak małych zakładach jak ich, wszyscy pracownicy wiedzą, jak mają pracować. Kwe-
stionowali też zasadność wydawania obwieszczenia, uważając to za jeszcze jeden 
zbędny obowiązek nałożony przez ustawodawcę, utrudniający prowadzenie działalno-
ści. Pracodawcy zobowiązani do wydania regulaminu zapominali, że ten akt wewnątrz-
zakładowy powinien określać wszystkie obowiązujące w zakładzie rozkłady czasu pra-
cy bądź systemy pracy. Nie wiedzieli też, że nie jest w ogóle możliwe stosowanie przy-
jętych przez nich okresów rozliczeniowych, a w niektórych przypadkach wprowadzenie 
dłuższych okresów rozliczeniowych wymaga dochowania pewnej procedury albo po-
wiadomienia inspektora pracy. Tylko 6 pracodawców nie założyło i nie prowadziło kart 
ewidencji czasu pracy, w większości jednocześnie odnotowując godziny pracy zatrud-
nionych osób w tzw. podręcznych rejestrach czy listach obecności. Tłumaczyli inspek-
torom pracy, że nie wiedzieli o konieczności formalnego rejestrowania czasu pracy 
pracowników. Natomiast aż 21 pracodawców, co stanowi prawie 1/3 podmiotów pod-
danych kontroli, prowadziło nieprawidłowo karty ewidencji czasu pracy. Mogło to być 
celowe działanie podyktowane chęcią ukrycia przez nich faktycznych godzin pracy za-
trudnionych osób, zwłaszcza gdy te osoby pracowały w nadgodzinach. W 19 przypad-
kach stwierdzono naruszenie przepisów odnośnie prawidłowego ustalania doby pra-
cowniczej Pracodawcy nie wiedzieli, że przepisy Kodeksu pracy przewidują odmienny 
sposób ustalania tej doby. Uznawali, że czas pracy zatrudnionych osób powinien być 
rozliczany w ramach doby astronomicznej. Bardzo często pracodawcy zatrudniali pra-
cowników z naruszeniem dobowej i tygodniowej normy czasu pracy oraz nie rekom-
pensowali im pracy w godzinach nadliczbowych. Często też naruszali przepisy o prze-
ciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. W ten sposób postępowali zarówno pracodawcy 
zaliczani do sektora publicznego, jak i pracodawcy prywatni. Nieistotna była forma, w 
jakiej była prowadzona działalność, ani liczba osób zatrudnionych przez pracodawcę. 
Nieprawidłowości stwierdzono w urzędach miejskich, ośrodkach pomocy społecznej, 
spółkach komunalnych, jak też w spółkach prywatnych i u osób fizycznych prowadzą-
cych na własny rachunek działalność gospodarczą. Różnie tłumaczono przyczyny, 
które legły u podstaw stwierdzonych nieprawidłowości. W jednostkach publicznych 
najczęściej argumentowano, że nie zapewniono im środków finansowych na rekom-
pensatę godzin nadliczbowych a zgodnie z przepisami czas wolny może być udzielony 
pracownikom nawet przed urlopem wypoczynkowym. Inni pracodawcy tłumaczyli, że 
udzielali pracownikom czasu wolnego a wniosków o czas wolny za nadgodziny nie 
dołączyli do kart ewidencji czasu pracy z powodu nieznajomości przepisów bądź prze-
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oczenia. Niekiedy też pracodawcy świadomie odmawiali rekompensaty za godziny 
nadliczbowe licząc, że w obecnej sytuacji na rynku pracy, pracownicy nie będą upomi-
nać się o dodatkowe wynagrodzenie za te godziny. Świadomie też zatrudniali pracow-
ników powyżej przeciętnie pięciu dni w tygodniu w okresie rozliczeniowym, płacąc przy 
tym należne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia tygo-
dniowej normy czasu pracy. Uważali, że pracownikom bardziej zależy na otrzymaniu 
wynagrodzenia niż na korzystaniu z czasu wolnego. Dosyć liczne nieprawidłowości 
stwierdzono w zakresie przepisów o zatrudnianiu w porze nocnej i w niedziele oraz o 
zapewnieniu dobowego i tygodniowego odpoczynku. Dotyczyły one różnych grup pra-
cowniczych (np. informatyków i kierowców). Pracodawcy tłumaczyli, że charakter pracy 
tych osób wymaga zatrudniania ich w nietypowych porach i w związku z tym niekiedy 
trudno zapobiec naruszeniu przepisów.  

Podsumowując, wyniki kontroli wskazują na to, iż naruszenia przepisów o cza-
sie pracy mają charakter powszechny. Zasadniczo wystąpiły w odniesieniu do wszyst-
kich zagadnień uregulowanych w dziale szóstym Kodeksu pracy. Wyjątek stanowią 
przepisy związane z pracą w święta oraz przepisy regulujące niepłatną przerwę na 
posiłek. Inspektorzy pracy nie stwierdzili dosyć powszechnego w poprzednich latach 
zatrudniania pracowników w placówkach handlowych w święta oraz udzielania im nie-
płatnej przerwy w pracy nieuregulowanej w postanowieniach umowy o pracę czy w 
przepisach wewnątrzzakładowych. Niewątpliwie wynika to z coraz powszechniejszej 
znajomości przepisów w tym zakresie, restrykcyjnej działalności inspektorów pracy, ale 
też zmiany mentalności pracodawców, zwłaszcza w dużych placówkach handlowych 
działających na terenie całego kraju. Ponadto tylko w jednym przypadku stwierdzono 
zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku 
kalendarzowym. Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki, za celowe należy uznać 
prowadzenie kontroli ukierunkowanych na sprawdzenie przepisów o czasie pracy. 
 
3.27. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy 
 
         W 2012 roku przeprowadzono ogółem 444 kontrole dotyczące wypłaty wynagro-
dzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, w tym 13 kontroli w podmiotach należą-
cych do sektora bankowego. 
 
Kontrole w podmiotach sektora bankowego 
 
Kontrolowani pracodawcy branży bankowej zatrudniali 676 pracowników, w tym 575 
kobiet. Kontrolami objęto głównie banki spółdzielcze. Naruszenia przepisów dotyczą-
cych wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń stwierdzono u 7 pracodaw-
ców zatrudniających łącznie 356 pracowników. Nieprawidłowości polegały na: 

 dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia z naruszeniem obowiązujących przepi-
sów: 

 u 1 pracodawcy stwierdzono uchybienia w tym zakresie w stosunku do 1 
pracownika; 

 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych: 

 u 1 pracodawcy nie wykonano w całości obowiązku wypłaty 7 pracowni-
kom wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych; 

 u 4 pracodawców stwierdzono uchybienia w zakresie naliczenia i wypła-
ty wynagrodzenia 21 pracownikom. 

 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pra-
cę w porze nocnej; 

 u 1 pracodawcy nie wypłacono dodatkowego wynagrodzenia 1 pracow-
nikowi; 

 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty dodatku za pracę w niedziele i święta  
 u 1 pracodawcy wystąpiły uchybienia przy wypłacie wynagrodzenia z te-
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go tytułu 1 pracownikowi; 
 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia za czas niewykony-

wania pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:  
 u 1 pracodawcy stwierdzono uchybienia w zakresie wypłaty tego wyna-

grodzenia 1 pracownikowi; 
 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczyn-

kowy: 
 u 2 pracodawców wystąpiły uchybienia w zakresie wypłaty wynagrodze-

nia za urlop wypoczynkowy 23 pracownikom; 
 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany 

urlop: 
 u 1 pracodawcy wystąpiły uchybienia w zakresie wypłaty 3 pracownikom 

ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 
 
W każdym przypadku stwierdzenia uchybień inspektorzy pracy podejmowali stosowane 
działania, w efekcie czego: 

 29 pracownikom wypłacono 6218 zł tytułem należnego wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych; 

 1 pracownikowi wypłacono 18 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia za pracę 
w porze nocnej; 

 1 pracownikowi wypłacono kwotę 557 zł tytułem należnego wynagrodzenia za 
pracę w niedzielę; 

 11 pracownikom wypłacono kwotę 179 zł tytułem należnego wynagrodzenia za 
urlop wypoczynkowy; 

 1 pracownikowi wypłacono kwotę 1173 zł tytułem wynagrodzenia za przerwę w 
pracy. 
 
Podsumowując wyniki kontroli przeprowadzonych u pracodawców sektora ban-

kowego należy zauważyć, że nie stwierdzono niewypłacenia, nieterminowego wypła-
cenia wynagrodzenia bądź innego świadczenia z uwagi na brak środków finansowych. 
Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że wiodącą przyczyną naruszenia obowiązują-
cych przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń była w tej grupie 
pracodawców nieznajomość przepisów. Taka przyczyna najczęściej wykazywana była 
w związku z niewywiązywaniem się z obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę w 
godzinach nadliczbowych w pełnej należnej wysokości. Wydaje się to zastanawiające, 
biorąc pod uwagę podkreślany profesjonalizm tej grupy przedsiębiorców. 
 
Kontrole w zakładach pozostałych branż 

 
Oprócz podmiotów sektora bankowego kontrolowano również zakłady innych 

branż. W ramach tego tematu skontrolowano 393 takich pracodawców zatrudniających 
łącznie 21.833 pracowników. Najwięcej ze skontrolowanych pracodawców należało do: 
branży handlowej (94 zakłady), branży przetwórstwa przemysłowego (90 zakładów) i 
branży budowlanej (50). Naruszenia przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia za 
pracę i innych świadczeń stwierdzono w trakcie 261 kontroli pracodawców zatrudniają-
cych łącznie  15.159  pracowników. Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania prze-
pisów polegały na: 

 niewypłaceniu wynagrodzenia za pracę w obowiązującym terminie: 
 u 64 pracodawców nie wypłacono wynagrodzenia za pracę 1143 pra-

cownikom;  
 u 84 pracodawców 2555 pracownikom wypłacono wynagrodzenie z na-

ruszeniem obowiązującego terminu; 
 wypłaceniu wynagrodzenia poniżej wynagrodzenia minimalnego:  

 u 10 pracodawców stwierdzono uchybienia w tym zakresie w stosunku 
do 13 pracowników; 
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 wypłaceniu wynagrodzenia w nieprawidłowej wysokości:  
 u 22 pracodawców stwierdzono uchybienia w tym zakresie w stosunku 

do 147 pracowników; 
 dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia z naruszeniem obowiązujących przepi-

sów: 
 u 6 pracodawców stwierdzono niewypełnienie w całości wymaganego 

obowiązku w odniesieniu do 41 pracowników; 
 u 14 pracodawców stwierdzono uchybienia w tym zakresie w stosunku 

do 18 pracowników; 
 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach 

nadliczbowych tj.: 
 u 32 pracodawców nie wypłacono w całości wynagrodzenia za pracę w 

godzinach nadliczbowych 193 pracownikom; 
 u 14 pracodawców stwierdzono uchybienia w zakresie naliczenia i wy-

płaty wynagrodzenia w stosunku do 417 pracowników; 
 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty ryczałtu za pracę w godzinach nad-

liczbowych tj.: 
 u 1 pracodawcy stwierdzono uchybienia w wypłacie ryczałtu 2 pracowni-

kom; 
 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pra-

cę w porze nocnej: 
 u 20 pracodawców stwierdzono niewykonanie w całości tego obowiązku 

wobec 63 pracowników; 
 u 7 pracodawców stwierdzono uchybienia w zakresie wypłaty tego 

świadczenia 45 pracownikom; 
 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty ryczałtu za pracę w porze nocnej:  

 u 1 pracodawcy stwierdzono uchybienia w wypłacie ryczałtu 1 pracowni-
kowi; 

 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty dodatku za pracę w niedziele i święta:  
 u 3 pracodawców stwierdzono niewypełnienie w całości tego obowiązku 

wobec 6 pracowników; 
 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia za czas niewykony-

wania pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia:  
 u 11 pracodawców nie wypłacono wynagrodzenia za czas niewykony-

wania pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia na 
rzecz 15 pracowników; 

 u 4 pracodawców stwierdzono uchybienia w zakresie wykonania tego 
obowiązku na rzecz 19 pracowników; 

 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności 
do pracy tj.: 

 u 7 pracodawców 13 pracownikom nie wypłacono wynagrodzenia za 
okres niezdolności do pracy; 

 u 11 pracodawców stwierdzono uchybienia w zakresie wypłaty tego 
świadczenia 13 pracownikom; 

 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia za urlop wypoczyn-
kowy tj.: 

 u 4 pracodawców nie wypłacono wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 
118 pracownikom; 

 u 6 pracodawców wystąpiły uchybienia w zakresie wypłaty wynagrodze-
nia za urlop wypoczynkowy 31 pracownikom; 

 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany 
urlop: 

 u 49 pracodawców nie wypłacono ekwiwalentu za niewykorzystany urlop 
88 pracownikom; 

 u 35 pracodawców wystąpiły uchybienia w zakresie wypłaty ekwiwalentu 
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za niewykorzystany urlop 46 pracownikom; 
 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty należności z tytułu podróży służbo-

wych:  
 u 10 pracodawców stwierdzono niewypłacenie 22 pracownikom należ-

ności z tytułu podróży służbowych; 
 u 3 pracodawców stwierdzono uchybienia w wypłacie tego świadczenia 

6 pracownikom; 
  naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty odprawy z tytułu rozwiązania stosun-

ku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika:  
 u 11 pracodawców stwierdzono niewypłacenie tego świadczenia 124 

pracownikom:  
 u 2 pracodawców stwierdzono uchybienia w zakresie wypłaty odprawy 4 

pracownikom; 
 naruszeniu przepisów w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych zasadzonych 

prawomocnym orzeczeniem sądowym: 
 u 1 pracodawcy stwierdzono uchybienia w zakresie wypłaty 1 pracowni-

kowi świadczeń pieniężnych zasadzonych prawomocnym orzeczeniem 
sądowym. 

 
Inspektorzy pracy dokonując kontroli w temacie wypłaty wynagrodzeń i innych 

świadczeń ze stosunku pracy jako przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości wykazy-
wali: 

 brak środków finansowych w 153 przypadkach; 
 nieznajomość przepisów w 136 przypadkach; 
 bezpodstawne potrącenie w 16 przypadkach; 
 niewłaściwą metodę obliczania w 23 przypadkach; 
 pomyłki w obliczeniu w 24 przypadkach; 
 wadliwy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania -1 przypadek; 
 pozostałe - 72 przypadki. 

 
Należy podkreślić, że już w trakcie kontroli uzyskano efekty w postaci wypłaty 

pracownikom należnych świadczeń bez konieczności stosowania środków prawnych, 
tj.: 

 196 pracownikom wypłacono wynagrodzenie za pracę w kwocie 37.7541 zł; 
 wypłacono wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na kwotę 

10787 zł, 
 2 pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej 

w kwocie 150 zł, 
 19 pracownikom wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop w kwocie 

19444 zł, 
 12 pracownikom wypłacono pozostałe świadczenia ze stosunku pracy w kwocie 

24806 zł.  
 

Natomiast w efekcie zastosowanych środków prawnych uprawnionym pracow-
nikom wypłacono należne wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy w łącznej 
kwocie 1 258 831.83 zł, tj.: 

 862 pracownikom wypłacono kwotę 735 486,53 zł tytułem należnego wynagro-
dzenia za pracę;  

 140 pracownikom wypłacono kwotę 30 613 zł tytułem należnego wynagrodze-
nia za pracę w godzinach nadliczbowych; 

 41 pracownikom wypłacono kwotę 925 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia 
za pracę w porze nocnej; 

 1 pracownikowi wypłacono dodatek za staż pracy w kwocie 564 zł;  
 21 pracownikom wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29.216 

zł; 
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 65 pracownikom wypłacono kwotę 5383 zł tytułem należnego wynagrodzenia za 
urlop; 

 54 pracownikom wypłacono kwotę 18227 zł tytułem należnego ekwiwalentu za 
niewykorzystany urlop; 

 9 pracownikom wypłacono kwotę 4297 zł tytułem wynagrodzenia za czas nie-
wykonywania pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia; 

 11 pracownikom wypłacono wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy w 
łącznej kwocie 6086 zł; 

 24 pracownikom wypłacono ekwiwalent pieniężny z tytułu używania własnej 
odzieży roboczej na łączną kwotę 1740 zł; 

 51 pracownikom wypłacono ekwiwalent tytułem prania i konserwacji odzieży ro-
boczej na łączną kwotę 754 zł; 

 13 pracownikom wypłacono odprawy przysługujące w związku z rozwiązaniem 
umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w łącznej kwocie 
60.139 zł; 

 94 pracownikom wypłacono pozostałe świadczenia ze stosunku pracy w łącznej 
kwocie 39.470 zł.  

 
Podsumowując wyniki kontroli należy zwrócić uwagę na dużą skalę nieprawi-

dłowości polegających na niewypłaceniu bądź nieterminowym wypłaceniu wynagro-
dzenia za pracę oraz na ich przyczynę jaką jest brak środków finansowych. Inną wio-
dącą przyczyną była nieznajomość przepisów. Taka przyczyna najczęściej wykazywa-
na była w związku z niewywiązywaniem się z obowiązku wypłaty ekwiwalentu za nie-
wykorzystany urlop w terminie ustania stosunku pracy, niewypłaceniem dodatkowego 
wynagrodzenia za pracę w porze nocnej. Problem ten dotyczył przedsiębiorców 
wszystkich branż bez względu na wielkość i formę prawną prowadzenia działalności. 
Nieznajomość przepisów i powiązane z tym stosowanie niewłaściwych metod nalicza-
nia było przyczyną zaniżania należnych świadczeń ze stosunku pracy. Stosunkowo 
często stwierdzano zaniżanie wynagrodzenia za urlop z uwagi na nieuwzględnienie w 
podstawie jego naliczenia zmiennych składników wynagrodzenia. Stosunkowo często 
stwierdzano również zaniżanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych z 
tytułu przekroczenia normy tygodniowej, z uwagi na wypłacanie oprócz normalnego 
wynagrodzenia dodatku w wysokości 50% zamiast 100%. Problem zaniżania ww. 
składników wynagradzania dotyczył pracodawców wszystkich branż bez względu na 
wielkość i formę prawną prowadzenia działalności. Brak woli wywiązania się z obo-
wiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy cecho-
wał natomiast pracodawców, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność 
gospodarczą. U podstaw leżał najczęściej konflikt personalny pomiędzy pracownikiem 
a pracodawcą. 
          
3.28. Kontrole placówek handlowych 
 

W 2012 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, kontrolowano wielkopowierzch-
niowe placówki handlowe oraz mniejsze placówki handlu detalicznego, aby określić 
rodzaj i skalę występujących w nich nieprawidłowości oraz podjąć stosowne działania 
celem ich wyeliminowania. 

 

Placówki wielkopowierzchniowe 
 

W ramach tego tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 8 kontroli w wielkopo-
wierzchniowych placówkach handlowych, w których łącznie zatrudnionych było 295 
pracowników, w tym 267 kobiet. W trakcie kontroli istotne nieprawidłowości stwierdzo-
no w 2 placówkach. W pozostałych placówkach stwierdzono nieliczne lub drobne nie-
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prawidłowości. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono opis tych nieprawidło-
wości. 
 

Tabela 3.20. Placówki wielko powierzchniowe - wyróżniające się uchybienia 

 
Zagadnienia objęte kontrolą Opis nieprawidłowości 

Wypowiadanie umów o pracę 
 

 w jednej placówce umowy o pracę dla 3 pracowników wypowiedzia-
ła kierownik marketu, która nie była uprawniona do dokonywania 
czynności z zakresu prawa pracy 

Przestrzeganie pięciodniowego 
tygodnia pracy 

 w jednej placówce 9 pracownikom nie udzielono 10 dni wolnych za 
pracę w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia 
pracy  

Zapewnienie odpoczynku do-
bowego 

 w jednej placówce 4 pracownikom nie zapewniono należnego od-
poczynku dobowego, w przypadku jednej pracownicy odpoczynek 
dobowy wyniósł tylko 7,5 godziny 

Jednokrotne zatrudnienie w 
dobie roboczej 

 w jednej placówce jedna pracownica została dwukrotnie zatrudnio-
na w tej samej dobie roboczej 

Zatrudnianie pracowników w 
granicach dopuszczalnej liczby 
godzin nadliczbowych przecięt-
nie w tygodniu 

 w jednej placówce dwie pracownice zatrudniano we wrześniu 
2012r. powyżej 48 godzin przeciętnie w tygodniu – w przypadku 
jednej pracownicy średniotygodniowa norma czasu pracy wyniosła 
57,5 godziny, a w przypadku drugiej pracownicy 52,75 godziny 

Stanowiska pracy 
 w jednej placówce nie zapewniono 2 pracownicom działu monopo-

lowego wykonującym pracę w pozycji stojącej możliwości odpo-
czynku w pozycji siedzącej w pobliżu miejsca pracy 

Czynniki niebezpieczne 
 w jednej placówce nie posiadano karty charakterystyki stosowane-

go niebezpiecznego preparatu chemicznego 

Transport  

 w jednej placówce pracownica przewoziła wózkiem jezdniowym z 
napędem ręcznym o wadze 50 kg towary o wadze 211,5 kg 

 w jednej placówce pracownikowi przewożącemu towary wózkiem 
jezdniowym nie wydano obuwia ochronnego 

Pomiary skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej 

 w jednej placówce nie przeprowadzono pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej eksploatowanych urządzeń i instalacji 
elektrycznej 

Oświetlenie 
 w jednej placówce było brak zgody PWIS na stosowanie wyłącznie 

oświetlenia sztucznego 

 
Według oceny inspektorów pracy zasadniczą przyczyną wystąpienia stwierdzo-

nych nieprawidłowości było brak należytej dbałości pracodawców i kadry kierowniczej 
supermarketów o warunki pracy zatrudnionych pracowników. Nie miały one charakteru 
złośliwego czy umyślnego naruszenia praw pracowniczych, ale były wynikiem niedopa-
trzenia lub zaniedbania. W efekcie działań inspektorów prawie wszystkie ww. nieprawi-
dłowości zostały usunięte (na dzień kontroli wykonano 90% wydanych decyzji oraz 
uwzględniono100% wniosków skierowanych do pracodawców). 

Podsumowując, wyniki kontroli w placówkach wielkopowierzchniowych wykaza-
ły po raz kolejny, że stan przestrzegania przepisów prawa pracy dot. praworządności w 
stosunkach pracy w tych placówkach jest znacznie lepszy niż w małych placówkach 
handlowych. W szczególności, w placówkach wielkopowierzchniowych nie stwierdza 
się zatrudniania „na czarno”, czy płacenia wynagrodzenia za pracę poza ewidencją. 
Nieprzestrzeganie pięciodniowego tygodnia pracy stwierdza się sporadycznie. W więk-
szości sklepów wielkopowierzchniowych prowadzony jest elektroniczny system ewi-
dencjonowania czasu pracy, który rozliczany jest co do minuty. W placówkach należą-
cych do międzynarodowych sieci handlowych tworzony jest zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych, którego w małych placówkach zazwyczaj nie ma. Problemem jest 
natomiast fakt wykonywania ciężkiej pracy za stosunkowo niskie wynagrodzenie. In-
spektorzy pracy podkreślają, że w placówkach wielkopowierzchniowych warunki pracy 
są bardziej uciążliwe niż w małych sklepach. Uciążliwości te związane są głównie 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 
wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczenia ciężarów. Na zakończenie należy 
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stwierdzić, że wyniki kontroli wykazują dalszą poprawę w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w placówkach wielkopowierzchniowych. Na przykład w 2012 roku nie 
stwierdzono żadnych nieprawidłowości dot. badań lekarskich i szkoleń w dziedzinie 
bhp. 
 
Mniejsze placówki handlowe 

 
W 2012 roku inspektorzy pracy, w związku z realizacją tematu, przeprowadzili 60 

kontroli w zakresie przestrzegania prawa pracy przez pracodawców prowadzących 
mniejsze placówki handlowe. W skontrolowanych jednostkach zatrudniano łącznie 261 
pracowników, w tym 238 kobiet i 4 młodocianych. W 41 placówkach kontrole przepro-
wadzono po raz pierwszy, ponowne kontrole przeprowadzono w 19 sklepach.  

W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono nieprawidłowości stwierdzone 
podczas tych kontroli. 

 
Tabela 3.21. Stwierdzone nieprawidłowości - praworządność 

 

Badane zagadnienie - uchybienia 

Liczba  
objętych 

badaniem  
Braki 

Liczba 
uchybień 

 

Regulamin pracy D 14 1 2 

Regulamin wynagradzania D 13 1 1 

Prowadzenie akt osobowych P 258 3 65 

Zawarcie umowy o pracę P 261 4 10 

Świadectwa pracy P 59 0 6 

Ewidencja czasu pracy P 268 27 27 

Zapewnienie dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 

P 202 24 2 

Rekompensata pracy w niedziele, święto innym dniem wolnym lub wynagrodz. P 141 8 3 

Zapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy P 169 0  

Zapewnienie odpoczynku dobowego  P 201 5  

Zapewnienie odpoczynku tygodniowego P 203 3  

Jednokrotne zatrudnienie w dobie roboczej  P 178 9  

Wypłata wynagrodzenia: 
- w terminie 

P 255 18  

- w prawidłowej wysokości P 258  2 

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych P 125 26 2 

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej P 79 0 2 

Ekwiwalent za urlop P 71 3 6 

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

P 210 0 3 

 
Tabela 3.22. Stwierdzone nieprawidłowości - bhp 

 

Badane zagadnienie dot. bezpieczeństwa i higieny pracy -uchybienia 
P – pracownicy, O - obiekty i pomieszczenia, D – dokumenty, 

S – stanowiska pracy, M – maszyny i urządzenia, Z - inne 

Liczba  
objętych 

badaniem  
Braki 

Liczba 
uchybień 

     

Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż ogólny) P 251 25 15 

Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż stanowiskowy) P 251 26 5 

Szkolenie okresowe pracowników P 206 26 5 

Szkolenie pracodawcy Z 56 17 0 

Profilaktyczne badania lekarskie P 253 40 30 

Uprawnienia kwalifikacyjne pracowników  P 43 0 0 

Ryzyko zawodowe P 300 44 5 

Wyposażenie w odzież i obuwie robocze P 236 27 4 

Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej P 113 0 1 

Funkcjonowanie służby bhp (lub powierzenie zadań tej służby innym osobom) Z 52 14 1 

Pomieszczenia higienicznosanitarne O 79 0 12 

- wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych O 79  2 

Oświetlenie dzienne w pomieszczeniach stałej pracy O 83 1 1 

Zabezpieczenie st. pracy przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz S 80 5 5 
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Badane zagadnienie dot. bezpieczeństwa i higieny pracy -uchybienia 
P – pracownicy, O - obiekty i pomieszczenia, D – dokumenty, 

S – stanowiska pracy, M – maszyny i urządzenia, Z - inne 

Liczba  
objętych 

badaniem  
Braki 

Liczba 
uchybień 

Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych w obiektach O 26 3 2 

Utrzymanie dróg, schodów, pochylni, pomostów i ramp  O 48 1 7 

Ład i porządek w ciągach komunikacyjnych i transportowych Z 61 6 7 

Możliwość szybkiego wydostania się pracowników na otwartą przestrzeń Z 62 4 7 

Instrukcje bhp dotyczące wykonywanych prac S 72 4 1 

Przestrzeganie normatywów przemieszczanych przedmiotów przez kobiety P 167 1 10 

Przestrzeganie normatywów przemieszczanych przedmiotów przez mężczyzn P 42 1 10 

Zapewnienie niezbędnego sprzętu pomocniczego w celu zmniejszenia uciążli-
wości i zagrożeń w ręcznym przemieszczaniu przedmiotów 

Z 29 0 1 

Możliwość odpoczynku prac. wykonujących prace stale w pozycji stojącej P 206 5 0 

Opracowanie zasad ruchu na drogach zakładowych Z 5 0 0 

Instrukcja bhp dotycząca obsługi maszyn i urządzeń M 52 20 1 

Pomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych Z 53 22 1 

Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych M 64 6 12 

Instrukcja magazynowania i składowania towarów Z 41 15 0 

Przystosowanie magazynów do składowanych towarów O 45 1 3 

Składowanie towarów Z 51 2 12 

 
W efekcie działań inspektorów pracy ww. nieprawidłowości zostały w zdecydo-

wanej większości usunięte (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 83% 
wydanych decyzji i uwzględniono 76% wniosków skierowanych do pracodawców). W 
efekcie ich realizacji na przykład: 

 wydano umowę o pracę 1 pracownicy zatrudnionej bez umowy o pracę, 
 założono akta osobowych 3 pracowników, 
 3 pracownikom wydano informacje o warunkach zatrudnienia, 
 6 osobom wypłacono wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w 

łącznej kwocie 2334 zł, 
 pracownicy wypłacono wynagrodzenie za pracę w wysokości 1500 zł, 
 byłej pracownicy wypłacono ekwiwalent pieniężny za 17 dni urlopu wypoczyn-

kowego w wysokości 1214zł, 
 40 pracowników poddano profilaktycznym badaniom lekarskim, 
 51 pracowników przeszkolono w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 17 pracodawców odbyło szkolenie okresowe w zakresie bhp, 
 w 22 placówkach przeprowadzono pomiary skuteczności ochrony przeciwpora-

żeniowej, 
 14 pracodawców powierzyło wykonywanie zadań służby bhp osobie posiadają-

cej odpowiednie kwalifikacje. 
Podsumowując, po raz kolejny należy podkreślić, że wyniki kontroli w małych placów-
kach handlowych wykazują znacznie więcej nieprawidłowości w zakresie przestrzega-
nia przepisów prawnej ochrony pracy niż w hipermarketach. Nieprawidłowości te są 
ponadto większej wagi, bo dotyczą tak ważnych dla pracownika spraw jak legalność 
zatrudnienia czy prawo do pięciodniowego tygodnia pracy. 

 
3.29. Skargi i wnioski 
 
W 2012 roku do Okręgu wpłynęło 1605 skarg, z czego:  

 1231 skierowano do rozpatrzenia,  
 203 złożono ad acta,  
 123 przekazano zgodnie z właściwością rzeczową lub miejscową,  
 48 zostało wycofanych przez skarżących. 

W celu rozpatrzenia tych skarg przeprowadzono przeszło jeden tysiąc kontroli. Ponad 
połowa skarg wpłynęła od pracowników i byłych pracowników. Co trzecia skarga była 
anonimowa. Co trzydziesta trzecia skarga wpłynęła od związków zawodowych. Spo-
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śród skarg skierowanych do rozpatrzenia za zasadne uznano 313 skarg, za częściowo 
zasadne 324, a 372 oceniono jako bezzasadne. 

 
Wykres 3.1. Skargi skierowane do rozpatrzenia w latach 2000-2012 

 

Wykres 3.2. Struktura przedmiotowa skarg – 2012 r. 

 

Tak jak w poprzednich latach, najliczniejszą grupę tematyczną skarg stanowiły 
skargi związane z wynagrodzeniem za pracę oraz innymi świadczeniami wynikającymi 
ze stosunku pracy. Zgłoszone nieprawidłowości najczęściej dotyczyły niewypłacania i 
nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę, niewypłacania lub obniżania wy-
nagrodzenia 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 wynagrodzenia, bez zgody pracownika. 

Kolejna pod względem liczebności grupa tematyczna skarg była związana z 
nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Główne naruszenia w ramach tej gru-
py dotyczą niezgodności rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy, zawierania 
umów cywilnoprawnych w warunkach przemawiających za zawarciem umowy o pracę, 
rozwiązania umowy o pracę oraz niewydania świadectwa pracy i nieprawidłowości w 
treści tego świadectwa. 
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 Dość liczną grupę stanowiły skargi dotyczące legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej. Najczęściej dotyczyły one zatrudniania przez pracodawcę osób 
bez potwierdzenia na piśmie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, niezgłoszenia 
osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpieczenia społecz-
nego oraz podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub dzia-
łalności bez powiadomienia właściwego urzędu pracy. Podstawową przyczyną niele-
galnego zatrudnienia jest zazwyczaj chęć uniknięcia przez pracodawców dodatkowych 
kosztów, jakie wiążą się z zatrudnianiem pracowników zgodnie z prawem. Inspektorzy 
pracy wskazują ponadto, że na nielegalną formę świadczenia pracy często godzą się 
sami pracobiorcy, dla których może być korzystne otrzymywanie dodatkowego wyna-
grodzenia, zwłaszcza jeśli jednocześnie pobierają zasiłek dla bezrobotnych albo korzy-
stają z pomocy społecznej, co ma miejsce nader często. Ponadto, wiele z takich osób 
nie dostrzega w ogóle potrzeby legalizacji pracy i nie widzi niczego niewłaściwego w 
swoim postępowaniu. Dzieje się tak dlatego, że praca „na czarno” nie spotyka się za-
zwyczaj z negatywną reakcją środowiska, a zatem osoba w ten sposób pracująca nie 
obawia się ostracyzmu, a często wręcz odwrotnie - może liczyć na społeczną akcepta-
cję swojego postępowania. 
 Następną grupę stanowiły skargi związane z naruszaniem przepisów dotyczą-
cych czasu pracy. Sygnalizowane naruszenia dotyczyły najczęściej zatrudniania pra-
cowników w czasie przekraczającym dobowy wymiar czasu pracy, 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 
problem nieodzwierciedlania w dokumentacji pracowniczej faktycznie przepracowane-
go czasu pracy, z uwagi na prowadzenie nierzetelnej albo „podwójnej” ewidencji czasu 
pracy. Przeprowadzone kontrole wskazują również na powszechne zatrudnianie pra-
cowników z naruszeniem prawa do 11-godzinnego odpoczynku dobowego i 35-
godzinnego tygodniowego oraz w godzinach przekraczających dobową i przeciętnie 
tygodniową normę czasu pracy. W większości przypadków praca wykonywana w go-
dzinach nadliczbowych nie była właściwie albo w ogóle rekompensowana. Częstym 
zjawiskiem było też zawieranie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o 
dzieło) celem obchodzenia przepisów o wynagradzaniu za pracę świadczoną w godzi-
nach nadliczbowych (zwłaszcza w przypadku pracowników ochrony mienia). Wykazy-
wano również, że pracodawcy nader często nie obniżają wymiaru czasu pracy o 8 go-
dzin w związku z wystąpieniem święta w innym dniu niż niedziela w przyjętym okresie 
rozliczeniowym. Pewna grupa skarg dotyczyła również zatrudniania pracowników nie-
pełnosprawnych. Pracodawcy, wbrew obowiązkowi ustawowemu, nie dokonywali obni-
żenia ich wymiaru czasu pracy z 8 do 7 godzin dziennie, bądź na skutek zmiany prze-
pisów w 2012 r.- odmawiali kierowania pracowników na badania celem zweryfikowania 
potrzeby obniżenia wymiaru czasu pracy (w stosunku do pracowników z orzeczonym 
umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności). Zdarzało się również, że 
wprawdzie pracodawcy dokonywali tego obniżenia, ale z jednoczesnym obniżeniem 
wynagrodzenia, co jest niedopuszczalne. 

Skargi związane z wypadkami w pracy stanowiły dosyć liczną grupę. Naruszenia 
z prezentowanej grupy tematycznej dotyczyły głównie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy przez zespół powypadkowy, niesporządzania dokumentacji powy-
padkowej, nieprzekazywania jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto, zda-
rzały się przypadki, w których to pracownicy, którzy ulegli wypadkowi wnosili zarzuty 
niezgłoszenia go przez pracodawcę do PIP (w przypadku wypadków ciężkich, zbioro-
wych lub śmiertelnych). Zdarzały się też skargi dotyczące zdarzeń sprzed kilku lub na-
wet kilkunastu miesięcy. Na ich złożenie decydowały się osoby, będące często, które 
nierzadko szukały wsparcia finansowego, ze względu na niezdolność do pracy spowo-
dowanej wypadkiem przy pracy. 

Wśród wniesionych skarg znajdowały się skargi dotyczące dyskryminacji i mob-
bing przy kształtowaniu wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia ze 
względu na płeć, nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku pracy ze względu na 
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przynależność związkową, dyskryminacji przy kształtowaniu wynagrodzenia lub innych 
warunków zatrudnienia, dyskryminacji przy korzystaniu z uprawnień organizacji związ-
kowych. Dotyczyły one niepotrącania z wynagrodzenia składek związkowych, nawią-
zywania lub rozwiązywania stosunku pracy ze względu na przynależność związkową. 
Ponadto, zdarzały się skargi dotyczące dyskryminacji przy kształtowaniu wynagrodze-
nia za pracę lub innych warunków zatrudnienia ze względu na niepełnosprawność. 
Zarejestrowano również skargi związane z dyskryminacją przy awansowaniu lub przy-
znawaniu innych świadczeń związanych z pracą z uwagi na płeć, przynależność 
związkową czy niepełnosprawność. Podobnie było w przypadku dyskryminacji przy 
typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Dyskrymi-
nowani byli pracownicy niepełnosprawni i określonej płci. Należy podkreślić, że pra-
cownicy często powołują się w skargach na zarzut nierównego traktowania w zatrud-
nieniu czy mobbing, nie rozróżniając zakresu pojęciowego obu pojęć lub ich nadużywa-
jąc. Wiele przejawów działań pracodawcy traktowanych jest w skargach jako mobbing 
czy dyskryminacja, tymczasem podczas działań kontrolnych okazuje się, że pracodaw-
ca zwyczajnie korzysta z przysługujących mu uprawnień władczych wynikających z 
przepisów prawa pracy, a zarzuty nie znajdują potwierdzenia. Zdarza się też, że pra-
cownik jednorazowe, incydentalne zachowanie pracodawcy określa mianem mobbingu 
i czyni z niego przedmiot skargi. Jednocześnie należy podkreślić, że zarzuty dotyczące 
dyskryminacji i mobbingu w środowisku pracy są trudne do potwierdzenia i udowodnie-
nia podczas kontroli. Poza tym, sporo skarg traktujących o praktykach mobbingowych 
wpływa anonimowo, co dodatkowo utrudnia, a czasem czyni wręcz niemożliwym usta-
lenie rzeczywistego stanu rzeczy. W takim przypadku pomocne jest poradnictwo w 
zakresie skierowania sprawy do sądu pracy, pomoc pracownikom w pisaniu pism pro-
cesowych czy też pouczanie o stosowaniu ewentualnych środków zaradczych, np. po-
siłkowaniu się pomocą stowarzyszeń antymobbingowych działających na terenie kraju. 
Pomocna może okazać się również anonimowa ankieta dotyczącą mobbingu, którą 
inspektorzy pracy stosują w trakcie kontroli.  Jest to jeden ze sposobów na rozpozna-
nie zjawiska mobbingu w środowisku pracy. Mając na uwadze powyższe, inspektorzy 
pracy sygnalizują pracodawcy, w formie wniosków zawartych w wystąpieniach, że sto-
sowanie mobbingu lub dyskryminacji jest niezgodne z przepisami prawa pracy, bowiem 
to właśnie na pracodawcy, zgodnie z normą zawartą w art. 943 § 1 Kodeksu pracy, 
ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Pracowników natomiast pouczają o 
możliwości skierowania spraw do sądu pracy, który jest jedynym organem władnym 
dokonać obiektywnej oceny poszczególnych zachowań ew. mobbera 

Inna liczna grupa skarg dotyczyła problematyki związanej z udzielaniem urlopu 
wypoczynkowego. Głównie chodziło o nieudzielanie przysługujących pracownikom 
urlopów wypoczynkowych we właściwym terminie, w tym również urlopów zaległych 
oraz innych nieprawidłowości w tym zakresie. Ponadto, zgłaszane są problemy z wła-
ściwym udzielaniem urlopów bezpłatnych oraz z dość powszechną odmową udzielania 
urlopów na żądanie. Zdarzają się też skargi, w których to skarżący podnoszą zarzuty 
niewłaściwego naliczania prawa do pierwszego urlopu i jego wymiaru. Problemów na-
stręcza też naliczenie urlopu po zmianie wymiaru czasu pracy w ciągu roku kalenda-
rzowego oraz wymiaru urlopu dla pracowników młodocianych. Powszechna jest też 
praktyka narzucania przez pracodawców terminów wykorzystywania urlopów, zarówno 
co do urlopu bieżącego jak i zaległego. 

Kolejna grupa skarg dotyczyła nieprawidłowości w zakresie gospodarowania 
zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Najczęściej chodziło o nieodprowa-
dzanie środków w ustawowym terminie na konto funduszu, nieprawidłowości dotyczące 
regulaminu funduszu i przekazywanie środków funduszu na inne cele niż określone w 
ustawie oraz nietworzenie funduszu pomimo obowiązku ustawowego. Zgłaszane były 
także zarzuty polegające na nieuzgadnianiu kwestii związanych z zakładowym fundu-
szem świadczeń socjalnych z działającymi w zakładzie pracy organizacjami związko-
wymi. Podnoszono również kwestię zarzuty niewłaściwego ustalania kręgu osób 
uprawnionych do korzystania ze środków funduszu oraz dyskryminacji w przydzielaniu 
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pomocy z funduszu. Chodziło najczęściej o byłych pracowników, tj. rencistów i emery-
tów, osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, wychowawczych czy bezpłat-
nych, pracowników przejętych trybie art. 231 Kodeksu pracy z innych zakładów pracy. 

 
Podsumowując należy uznać, podobnie jak w latach ubiegłych, że skargi pra-

cownicze spełniają swoją rolę w zakresie sygnalizowania nieprawidłowości istniejących 
u pracodawcy i umożliwiają interweniowanie właśnie tam, gdzie naruszenia prawa są 
dla pracowników najbardziej dotkliwe. Dane statystyczne dotyczące skarg złożonych w 
okresie sprawozdawczym wskazują, że liczba spraw w 2012 roku nieznacznie zmalała 
w porównaniu z rokiem poprzednim (ok. 10% mniej). Cztery główne tematy skarg, tj. 
wynagrodzenia za pracę, nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, legalność zatrud-
nienia oraz czas pracy, dominują niezmiennie od kilku lat. Łącznie wymienione tematy 
obejmują prawie 90% rozpatrzonych przedmiotów skarg, co wskazuje wyraźnie na 
dziedziny prawa pracy, w których dochodzi do najczęstszych naruszeń. Przyczyny kie-
rowania skarg do inspekcji pracy są zróżnicowane. Z ich lektury wynika, iż nieprawi-
dłowości związane z nieprzestrzeganiem prawa pracy dotyczą w znacznej mierze pra-
codawców zatrudniających niewielką liczbę pracowników i są podyktowane nieznajo-
mością przez nich przepisów. Kolejnym czynnikiem mającym wpływ na liczbę wnoszo-
nych skarg jest występowanie problemu naruszeń prawa pracy wynikającego ze świa-
domego działania pracodawców, którzy dążą w ten sposób m.in. do obniżenia kosztów 
działalności.  
 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2012 ROKU 

 

67 | S t r o n a  

 

IV. DZIAŁANOŚĆ – WYNIKI KONTROLI  
UJĘTYCH W PLANIE NA 2012 ROK 
 

4.1. Budownictwo - kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 232 kontrole na 131 budowach. 
W porównaniu do poprzednich lat, zasadniczo nie zmieniły się problemy, z jakimi in-
spektorzy spotykają się na budowach.  

 
Tabela 4.1. Kontrole w budownictwie – stwierdzone nieprawidłowości 

 

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

Odsetek kontrolowanych 
przedsiębiorców, u których 

stwierdzono uchybienia 
w realizacji zagadnienia 

Przygotowanie do pracy 4 % 2 % 

Zagospodarowanie terenu budowy 13 % 16 % 

Przygotowanie i organizacja budowy 17 % 0 % 

Stanowiska i procesy pracy 16 % 8 % 

Roboty ziemne i wykopy 7 % 7 % 

Prace na wysokości 28 % 14 % 

Rusztowania 12 % 17 % 

Maszyny i urządzenia techniczne 7 % 5 % 

 
W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali łącznie 1092 decyzje i 

80 wniosków w wystąpieniach. W efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto 
zdecydowaną większość stwierdzonych zagrożeń, w tym wszystkie stwarzające bez-
pośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia (na dzień sporządzania niniejszej informacji 
wykonano 92% tych środków).  

W dalszym ciągu występuje problem z niestosowaniem przez pracowników 
środków ochrony osobistej. Częściowym wytłumaczeniem tego może być fakt, że środ-
ki ochrony dostarczane pracownikom są niskiej jakości. Kupowany jest sprzęt najtań-
szy, a co za tym idzie, nie zawsze wygodny w użyciu. Dla przykładu można podać tu 
sytuację, kiedy pracownik otrzymuje szelki bezpieczeństwa w najprostszej wersji. 
Spełniają one oczywiście zasadnicze wymagania, ale pracownik zmuszony poruszać 
się w nich przez cały dzień po kilku godzinach je poluzuje albo po prostu zdejmie. W 
jednym i drugim przypadku należy przyjąć, że nie będzie on już zabezpieczony przed 
upadkiem. 

W porównaniu do ubiegłych lat zauważalna jest znaczna poprawa jakości oraz 
stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych eksploatowanych na budowach. 
Pracownicy mają do dyspozycji coraz nowocześniejszy sprzęt. Problemem pozostaje 
tradycyjnie nie zawsze właściwy sposób ich eksploatacji – wskazówki producenta od-
nośnie przeznaczenia, warunków i sposobu użytkowania są często ignorowane. 

W dalszym ciągu nie najlepiej przedstawia się sposób eksploatacji rusztowania. 
Duże przedsiębiorstwa zlecają montaż wyspecjalizowanym firmom, które posiadają 
odpowiedni sprzęt, wiedzę i wykwalifikowany personel. Mniejsi przedsiębiorcy radzą 
sobie sami. Nabywają rusztowania najczęściej używane, których stan techniczny pozo-
stawia wiele do życzenia. Przy zakupie nowego sprzętu „zapominają” o elementach 
mających istotne znaczenia dla bezpiecznej eksploatacji rusztowania takich jak deski 
krawężnikowe, pomosty komunikacyjne (z włazami), ramy górne (montowane na naj-
wyższych kondygnacjach rusztowań), ramy wyrównujące (służące do niwelacji dużych 
nierówności terenu) nie wspominając o takich elementach jak: konsole poszerzające 
czy dźwigary przejściowe. Spotykamy się przez to z bardzo skomplikowanymi kon-
strukcjami, które w żaden sposób nie odpowiadają wymogom bezpieczeństwa i w 
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istotny sposób odbiegają od wskazówek montażu zawartych w instrukcji wytwórcy 
rusztowania. 

Obecne nastawienie przedsiębiorstw na wynik finansowy w sytuacji recesji, jaka 
ma miejsce w sektorze budowlanym, wpływa niekorzystnie na stan bezpieczeństwa na 
budowach. Rosną zatory płatnicze, firmy mają kłopoty z realizacją kontraktów zawiera-
nych coraz częściej na niekorzystnych warunkach. 

Niepokojącym zjawiskiem obserwowanym dość często na budowach jest brak 
zainteresowania ze strony inwestora oraz generalnego wykonawcy przestrzeganiem 
przepisów prawa pracy przez podwykonawców. Chodzi oczywiście o sytuację, kiedy z 
ramienia generalnego wykonawcy na budowie występuje jedynie kadra nadzorująca 
prace. Obydwie strony interesują się jedynie kosztami, jakością oraz terminowością 
wykonania prac. Wskazane jest zwrócenie przez generalnych wykonawców oraz inwe-
storów większej uwagi na przestrzeganie przepisów bhp przez podległe im podmioty. 
Powinni również przyjrzeć się i „zwalczać” zjawisko zatrudniania „na czarno”, co mo-
głoby wpłynąć korzystnie na tendencję nieracjonalnego zaniżania cen wykonania prac, 
na które bardzo narzeka cały sektor budowlany. 

Podsumowując, duże przedsiębiorstwa budowlane o dobrej kondycji finansowej 
z personelem o wysokich kwalifikacjach i często z wdrożonym systemem zarządzania 
bezpieczeństwem prezentują się zdecydowanie lepiej pod względem warunków pracy 
niż małe przedsiębiorstwa. Poważni przedsiębiorcy starają się inwestować w pracowni-
ków, nowoczesny sprzęt i technologie. Zmieniło się na korzyść podejście „dużych” pra-
codawców do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy. Właściciele większości ma-
łych zakładów nadal nie wykazują zainteresowania poprawą warunków bezpieczeń-
stwa – zainteresowanie to wzrasta dopiero w sytuacji, kiedy w zakładzie pojawia się 
inspektor pracy, albo gdy dojdzie do wypadku przy pracy. Brak tego zainteresowania 
może być również spowodowany niskimi kosztami, jakie z tytułu zaistnienia w zakła-
dzie wypadku ponoszone są bezpośrednio przez samego przedsiębiorcę. 
 
4.2. Budownictwo - kontrole dotyczące budowy i remontu dróg 
 

W 2012 roku w ramach tematu przeprowadzono 58 kontroli na 25 placach bu-
dów, na których wykonywało pracę 513 osób, w tym 434 pracowników. Wszystkie kon-
trole na placach budów związane były z budową i przebudową odcinków dróg krajo-
wych i wojewódzkich oraz ulic. W wyniku działalności kontrolno-nadzorczej prowadzo-
nej w zakresie przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy, stwierdzono szereg nieprawidłowości (patrz tabela, którą zamieszczono 
poniżej) 
 

Tabela 4.2. Kontrole dot. budowy i remontu dróg – stwierdzone nieprawidłowości  
 

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

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

Liczba  
objętych 

badaniem  

Liczba 
uchybień 

Przygotowanie do pracy 

Instruktaż stanowiskowy  P 515 2 

Badania lekarskie  P 513 14 

Wyposażenie w odzież i obuwie robocze  P 494 21 

Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej P 482 69 

Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn   P 86 20 
Zagospodarowanie terenu budowy   

Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych  Z 50 3 

Zabezpieczenie i oznakowanie strefy i miejsca niebezpiecznego Z 51 18 

Składowanie lub/i magazynowanie materiałów Z 50 5 

Ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji i urządzeń elektrycznych Z 37 11 

Badania ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu  D 60 8 

Pomieszczenia higienicznosanitarne  Z 57 7 
Przygotowanie i organizacja budowy     

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) D 25 1 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót  D 38 15 
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Stanowiska i procesy pracy     

Prowadzenie robót w sąsiedztwie czynnych, napowietrznych linii energetycznych  Z 1 0 

Zabezpieczenie stałych st. pracy przed spadającymi przedmiotami i czynnikami 
atmosferycznym  

Z 10 0 

Roboty ziemne i wykopy     

Zabezpieczenie ścian wykopu  Z 24 1 

Zejścia (wejścia) do wykopu  Z 21 1 

Składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu Z 24 1 
Prace na wysokości    

Zastosowanie środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości Z 14 1 

Zabezpieczenie przejść, dojść przed upadkiem osób z wysokości  Z 14 2 

Zabezpieczenie otworów w stropach, ścianach przed wpadnięcia do nich osoby  Z 13 1 

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości z użyciem środków ochrony ind. P 34 12 
Rusztowania    

Udokumentowany odbiór rusztowania przez osoby uprawnione  D 13 1 

Posadowienie rusztowania  U 13 3 

Poręcze ochronne na rusztowaniu przy pomostach roboczych  U 13 5 

Piony komunikacyjne na rusztowaniu  U 13 3 

Wypełnienie pomostami powierzchni roboczych rusztowania  U 13 3 
Maszyny i urządzenia techniczne    

Osłony i zabezpieczenia elementów niebezpiecznych maszyn i urządzeń  U 98 10 

Instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń  D 94 23 

Decyzje UDT zezwalające na eksploatację urządzeń  D 9 3 

 
W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali łącznie 249 decyzji i 

24 wnioski w wystąpieniach. W efekcie działań podjętych przez inspektorów pracy 
usunięto prawie wszystkie stwierdzone nieprawidłowości, w tym wszystkie bezpośred-
nie zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników (na dzień sporządzania niniejszej in-
formacji wykonano 89% decyzji). 

Podsumowując, niepokojące jest zjawisko niestosowania środków ochrony in-
dywidualnej przez pracowników. Pracownicy twierdzili, że przeszkadzają im w pracy i 
są niewygodne. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami również nie potrafią sobie 
radzić z tym zjawiskiem. Takie przypadki są związane z nieprawidłowo prowadzonymi 
szkoleniami stanowiskowymi, na których pracownicy są zapoznawani przez kierowni-
ków robót ze środkami ochrony indywidualnej. Ponadto przeprowadzone kontrole robót 
drogowo – mostowych wskazują na powtarzanie się nieprawidłowości związanych z 
wykonywaniem prac na wysokości. Najwięcej dotyczyło zabezpieczenia stanowisk pra-
cy na wysokości (niekompletne rusztowania, brak środków ochrony przed upadkiem z 
wysokości) i dojść do nich (brak balustrad na pomostach roboczych i obiektach mosto-
wych). Stan warunków pracy na budowach daleki jest od oczekiwanego. Nadal stwier-
dzamy uchybienia stwarzające bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia pracowni-
ków. W czasie kontroli inspektorzy wydali 16 decyzji wstrzymujących pracę maszyn 
wykorzystywanych przy robotach drogowo – mostowych z uwagi na bezpośrednie za-
grożenie dla zdrowia lub życia pracowników oraz 21 decyzji kierujących pracowników 
do innych prac z powodu braku wymaganych dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych. 
Mniej nieprawidłowości odnotowujemy w dużych przedsiębiorstwach budowlanych, 
które zazwyczaj inwestują w nowoczesny sprzęt i technologie. Zauważamy, że częste 
kontrole i zdecydowane działania inspektorów pracy niewątpliwie ograniczają zagroże-
nia wypadkowe. 
 
4.3. Budownictwo - kontrole czasu pracy 
 

W ramach tematu w roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 
ogółem 36 kontroli w 35 podmiotach, które zatrudniały łącznie 808 osób. Nieprawidło-
wości stwierdzono u 20 pracodawców. W związku z tymi nieprawidłowościami do pra-
codawców skierowano wystąpienia zawierające łącznie 39 wniosków. Zgodnie z uzy-
skanymi informacjami, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, pracodawcy 
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zastosowali się do 35 wniosków skierowanych przez inspektorów. Rodzaje i liczbę po-
szczególnych naruszeń obrazuje poniższa tabela.  

 
Tabela 4.3. Kontrole czasu pracy – stwierdzone nieprawidłowości  

 

Rodzaje nieprawidłowości 

Liczba pracodaw-
ców, u których 

dana nieprawidło-
wość wystąpiła 

Liczba po-
szczególnych 
nieprawidło-

wości 

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy 3 13 

Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy 4 13 

Nieokreślenie systemu czasu pracy, rozkładu czasu pracy i długo-
ści okresu rozliczeniowego 

10 10 

Nieprawidłowości w zakresie określania systemu czasu pracy, 
rozkładu czasu pracy i długości okresu rozliczeniowego 

6 6 

Niezrekompensowanie pracy z tytułu przekroczenia normy dobowej 2 3 

Nieprawidłowości co do rekompensaty z tytułu przekroczenia nor-
my dobowej 

2 20 

Niezrekompensowanie pracy z tytułu przekroczenia normy tygo-
dniowej 

1 1 

Niezapewnienie pracownikowi dnia wolnego za pracę w dniu wol-
nym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w 
przyjętym okresie rozliczeniowym 

3 74 

Nieprawidłowości w zakresie niepłatnej przerwy na spożycie posił-
ku lub załatwienie spraw osobistych 

1 7 

 
Największą ilość nieprawidłowości stwierdzono w zakresie przepisów regulują-

cych kwestię ustalania w obwieszczeniu systemów, rozkładów i okresów rozliczenio-
wych, a także w zakresie przepisów o prowadzeniu kart ewidencji czasu pracy. Praco-
dawcy byli często zdziwieni, że przepisy prawa pracy nakładają na nich obowiązek 
prowadzenia jakiejkolwiek dokumentacji. Uważali, że pracownicy wiedzą, jak mają pra-
cować i jak wygląda ich rozkład pracy. Takie stanowisko może budzić zdumienie 
zwłaszcza, że przepisy regulujące kwestie prowadzenia dokumentacji w zakresie cza-
su pracy obowiązują w niezmienionym brzmieniu od prawie 10 lat.  

Pozostałe naruszenia przepisów miały w zasadzie charakter jednostkowy i były 
tłumaczone przez pracodawców niewłaściwą interpretacją obowiązujących uregulo-
wań. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy doszło do naruszenia przepisów o 
pięciodniowym tygodniu pracy u pracodawców, którzy wypłacali osobom zatrudnionym 
w szóstym dniu tygodnia wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wraz z dodatkiem. 
Pracodawcy tłumaczyli, iż byli przekonani, że wypłata należnego wynagrodzenia zwal-
niała ich z obowiązku przestrzegania przepisów o czasie pracy. Podobnie niewłaściwie 
interpretowali przepisy pracodawcy, którzy nie dołączali do kart ewidencji czasu pracy 
wniosków pracowników o udzielenie czasu wolnego czy wypłacali wynagrodzenie za 
godziny nadliczbowe bez dodatku. 

Podsumowując, analiza zebranego materiału nie pozwala na wysunięcie teorii o 
nagminnym naruszaniu przepisów o czasie pracy w budownictwie. Jednak należy pod-
kreślić, że wyniki kontroli mogą nie w pełni odzwierciedlać zjawiska w tym zakresie, 
ponieważ kontrolami objęto jedynie znikomy odsetek pracodawców działających w 
branży budowlanej. 
 
4.4. Budownictwo – kontrole wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze sto-

sunku pracy 
 
       W ramach tematu inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 37 kontroli dotyczą-
cych wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Kontrolowani praco-
dawcy zatrudniali łącznie 742 pracowników. Naruszenia przepisów dotyczących wypła-
ty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń stwierdzono u 25 pracodawców zatrud-
niających łącznie 612 pracowników. Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń obrazu-
je poniższa tabela. 
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Tabela 4.4. Kontrole wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń – nieprawidłowości  

 

Rodzaje nieprawidłowości 

Liczba praco-
dawców, u 

których dana 
nieprawidło-

wość wystąpiła 

Liczba pra-
cowników, 

których nie-
prawidłowość 

dotyczyła 

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę  3 36 

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w terminie 7 63 

Dokonanie potrąceń z wynagrodzenia z naruszeniem obowiązujących 
przepisów 

2 34 

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 3 4 

Naruszenie przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę w 
godzinach nadliczbowych 

3 124 

Naruszenie przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia za czas 
niewykonywania pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wyna-
grodzenia 

1 6 

Naruszenie przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia za czas 
niezdolności do pracy 

1 1 

Niewypłacenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 1 1 

Naruszenie przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia za urlop 
wypoczynkowy 

2 82 

Niewypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop  3 5 

Naruszenie przepisów w zakresie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzy-
stany urlop 

6 17 

Niewypłacenie należności z tytułu podróży służbowych 1 60 

Niewypłacenie ekwiwalentu za używanie odzieży własnej 2 7 

Naruszenie przepisów w zakresie wypłaty ekwiwalentu za pranie i 
naprawę odzieży roboczej 

5 30 

 
W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 

23 wystąpienia, zawierające łącznie 44 wnioski. Na dzień sporządzania niniejszego 
sprawozdania pracodawcy uwzględnili 34 wnioski. W wyniku ich realizacji np. wypłaco-
no pracownikom należne świadczenia na kwotę ok. 6 tys. zł. Oprócz wniosków inspek-
torzy pracy wydali 6 decyzji nakazujących wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę, 
a także innych świadczeń przysługujących pracownikom. Niestety żaden z 3 praco-
dawców, do których skierowano te decyzje nie wykonał ich. We wszystkich tych przy-
padkach wszczęto procedurę egzekucyjną. 

Podsumowując wyniki kontroli należy zwrócić uwagę na przyczyny nieprawi-
dłowości w zakresie przestrzegania przepisów o wynagrodzeniu i wypłacie innych 
świadczeń. Wiodącą przyczyną była nieznajomość przepisów. Taka przyczyna najczę-
ściej wykazywana była w związku z niewywiązywaniem się z obowiązku wypłaty ekwi-
walentu za używanie własnej odzieży roboczej jak też pranie i konserwację odzieży 
roboczej wydanej pracownikom. Kolejna często występująca przyczyna to brak środ-
ków finansowych. Niewątpliwym problemem prowadzenia działalności budowlanej w 
obecnych czasach jest uzyskanie zapłaty za wykonaną pracę od generalnych wyko-
nawców, czy tez inwestorów. Sprawy pomiędzy kontrahentami często kończą się w 
sądzie. Pracodawca, który nie otrzymał zapłaty za wykonane prace często ma proble-
my z wypłaceniem pracownikom wynagrodzenia za pracę. 
 
4.5. Transport drogowy – kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 

odpoczynku oraz czasu pracy kierowców 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 37 kontroli w zakresie przestrze-
gania przepisów o czasie pracy kierowców. Kontrole przeprowadzono u 3 pracodaw-
ców wykonujących przewóz osób i 34 pracodawców wykonujących przewóz rzeczy. 
Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń stwierdzonych w trakcie tych kontroli obra-
zuje poniższa tabela. 
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Tabela 4.5. Kontrole czasu pracy kierowców - nieprawidłowości 
 

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

Liczba 
zbadanych 

(kierow-
ców) 

Stwierdzono 

Brak 
Uchy-
bienia 

Ilość 

Okazanie wykresówek do kontroli  81 3  68 D 

Okazanie do kontroli prawidłowych wykresówek  81  1 2 W 

Udostępnienie danych cyfrowych do kontroli  84 0  0 D 

Przestrzeganie limitu czasu jazdy: 
- dziennego 

165 32  48 N 

- tygodniowego 165 1  1 N 

- dwutygodniowego 165 10  15 N 

Zapewnienie wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres 
dłuższy niż 4,5 godz. 

165 39  64 N 

Zapewnienie odpowiedniego odpoczynku: 
- dziennego 

165 50  148 N 

- tygodniowego 165 22  34 N 

Prowadzenie ewidencji czasu pracy (art. 25 ust. 1 ustawy o czasie pracy 
kierowców) - dla celów naliczania wynagrodzenia 

138 2 1   

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

47     

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) 

143 41 1   

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) 

108 4  12 G 

Przestrzeganie obowiązku zapewnienia przerwy po 6 godzinach pracy 
kierowcy (art. 13 ustawy o czasie pracy kierowców) 

81 0 0 0 D 

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

119 16  50 D 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli sprawdzono łącznie 33.040 dni przepra-

cowanych przez 165 kierowców. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pra-
cy wydali 36 decyzji o nałożeniu kary na podstawie ustawy o transporcie drogowym na 
łączną kwotę 95.750 zł (do dnia sporządzania niniejszej informacji pracodawcy wpłacili 
63.550 zł). 

Podsumowując, wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, iż największym 
problemem w zakresie czasu jazdy kierowców jest niezapewnianie odpowiedniego 
odpoczynku dziennego. Takie naruszenie stwierdzono w przypadku 50 spośród 165 
badanych kierowców i aż 148 naruszeń, co stanowi zdecydowaną większość stwier-
dzanych naruszeń. Liczne były naruszenia dotyczące zapewnienia wymaganej przerwy 
przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny. Takie naruszenie 
stwierdzono wobec 39 kierowców, liczba stwierdzonych naruszeń wyniosła zaś 64 
przypadki. Wynika to zapewne z faktu, iż większość kierowców i zatrudniających ich 
pracodawców uważa, iż naruszenia takie mają mniejszą wagę, jeśli kierowca zachowu-
je limity jazdy dziennej, tygodniowej i dwutygodniowej. Ww. naruszenia występują nie-
zależnie od formy własności przedsiębiorstw oraz ich wielkości. W ocenie inspektorów 
pracy, przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to, przede wszystkim, dążenie pra-
codawców do minimalizacji kosztów związanych z prowadzeniem działalności oraz 
słaba znajomość przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. 

 

4.6. Wzmożony nadzór 
 

Na terenie działania OIP kontrolami realizowanymi w ramach tematu objęto 4 za-
kłady produkcyjne z branży drzewnej, w których łącznie było zatrudnionych 1061 pra-
cowników, w tym 314 pracowało w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze 
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środowiskiem pracy. W 2012 roku w tych zakładach inspektorzy pracy przeprowadzili 
łącznie 8 kontroli. W efekcie działań inspektorów i pracodawców poprawę warunków 
pracy osiągnięto we wszystkich zakładach. Niemniej w ocenie inspektorów pracy w 
jednym zakładzie działania pracodawcy na rzecz poprawy warunków pracy było niewy-
starczające. 

Tabela 4.6. Efekty osiągnięte w zakładach znajdujących się pod szczególnym nadzorem  
 

Zakład nr 1  Przeprowadzono remont nawierzchni placu przed halą traka – poprawa warunków i 
bezpieczeństwa pracy dla około 10 pracowników. 

 Wykonano utwardzenie nawierzchni terenu zakładu na powierzchni ok. 2300 m
2
. Z 

kolei na terenie wcześniej utwardzonym o powierzchni około 1500 m
2
 wyrównano 

nawierzchnię poprzez ułożenie na niej pokrycia asfaltowego. Szacuje się, że inwesty-
cja spowodowała poprawę warunków pracy dla około 100 pracowników.   

 Wybudowano nową halę produkcyjną, gdzie usytuowano nowoczesną linię technolo-
giczną. W hali jest zatrudnionych około 30 osób, które wykonują pracę w systemie 
dwuzmianowym. Zrealizowanie inwestycji skutkowało zwiększeniem poziomu pro-
dukcji oraz częściowym ograniczeniem eksploatacji starszych maszyn. Pracownicy 
wykonują pracę w nowoczesnej, ogrzewanej i oświetlonej hali. W ocenie inspektora 
pracy, z uwagi na zainstalowanie w nowej hali maszyn do automatycznego załadunku 
i rozładunku linii produkcyjnych, pracownicy są w znacznie mniejszym stopniu obcią-
żeni ręcznym dźwiganiem materiałów i produktów. 

 Zakupiono 2 nowoczesne wózki widłowe – poprawa warunków pracy i bezpieczeń-
stwa 4 pracowników. 

 W latach 2007-2009 zaistniało łącznie 27 wypadków przy pracy, w tym 1 wypadek o 
skutkach ciężkich. Natomiast w latach 2010-2012 w zakładzie miały miejsce łącznie 3 
wypadki przy pracy, indywidualne, powodujące czasową niezdolność do pracy.  

Zakład nr 2  Przeprowadzono adaptację obiektu na cele biurowe – poprawa warunków pracy dla 
18 pracowników. 

 W głównej hali produkcyjnej utworzono dodatkowe miejsca składowania materiałów. 
Umożliwiło to znaczne ograniczenie przypadków zastawiania składowanym materia-
łem stanowisk pracy lub ograniczania prześwitu dróg komunikacyjnych – powyższe 
zmiany poprawiły bezpieczeństwo pracy 32 pracowników produkcyjnych i transportu 
wewnętrznego.  

Zakład nr 3  W 2012 roku w stosunku do lat 2010-2011 znacząco zmalała liczba wypadków przy 
pracy – z 14 wypadków w 2011 r. do 9 w 2012 roku. 

 Uzyskano postęp w zakresie ograniczenia narażenia pracowników na ponadnorma-
tywny hałas. Wskutek zmian w organizacji pracy oraz w wyniku przeprowadzonych 
remontów oraz zmiany usytuowania maszyn będących źródłem hałasu ograniczono 
narażenie pracowników na hałas na stanowiskach pracy.  

Zakład nr 4  Przeprowadzono naprawę torowiska wózka trakowego, zapewniono urządzenia za-
pobiegające zjechaniu wózków z torów – poprawa bezpieczeństwa pracy dla 2 pra-
cowników. 

 Zainstalowano podgrzewacz wody do umywalki zainstalowanej w pomieszczeniu 
ustępu – poprawa warunków higienicznych dla 14 pracowników. 

 
Podsumowując, działania kontrolne (a także doradcze, informacyjne) inspekto-

rów pracy w zakładach objętych wzmożonym nadzorem nakierowane są przede 
wszystkim na likwidację lub przynajmniej ograniczenie występujących zagrożeń. Wielo-
letnie doświadczenia wskazują, że działania te sprawdzają się i przynoszą oczekiwane 
efekty. Ponadto systematyczne kontrole skłaniają pracodawców do podejmowania 
konkretnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków pracy, pomimo bardzo trudnej 
nieraz sytuacji finansowej. Ograniczenie zagrożeń chorobowych i wypadkowych osią-
gnięto poprzez wykonanie prac modernizacyjnych i remontów, instalowanie nowych 
maszyn i urządzeń technicznych, zmianę technologii lub eliminację z produkcji szko-
dliwych surowców. 
 
4.7. Podmioty lecznicze – kontrole wybranych zagadnień prawa pracy 
 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 8 kontroli w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy w placówkach ochrony zdrowia. Kontrolami 
objęto zakłady opieki zdrowotnej publiczne i niepubliczne, lecznictwa otwartego oraz 
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przeznaczone dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych 
świadczeń zdrowotnych. Ogółem w zakładach tych pracę świadczyło 1782 pracowni-
ków, w tym 1488 kobiet, na podstawie umów cywilnoprawnych pracę wykonywały 102 
osoby, natomiast w ramach samozatrudnienia 397 osób. We wszystkich ośmiu zakła-
dach opieki zdrowotnej inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości. W tabeli zamiesz-
czonej poniżej określono zakres tych kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 

 
Tabela 4.7. Placówki ochrony zdrowia – stwierdzone nieprawidłowości  

 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba zba-
danych 

dokumentów 
lub pracow-

ników 

Liczba doku-
mentów lub 

pracowników, 
których uchy-
bienie dotyczy 

Liczba 
zakładów, 
w których 

stwierdzono 
uchybienia 

Nieprawidłowości w zakresie regulaminu pracy (u. z. p.) 8 4 4 

Nieprawidłowe sporządzanie umów o pracę. 191 3 3 

Nieprawidłowości w zakresie inf. o warunkach zatrudnienia 191 20 2 

Nieprawidłowości w zakresie zgodności charakteru świadczonej 
pracy z rodzajem umowy 

98 1 1 

Nieprawidłowości w zakresie zapewnienia normy dobowej. 565 22 1 

Nieprawidłowości w zakresie zapewnienia normy przeciętnej 
tygodniowej. 

565 4 1 

Niezapewnienie wymaganego odpoczynku dobowego. 565 0 0 

Niezapewnienie wymaganego odpoczynku tygodniowego 565 0 0 

 Nieprawidłowości w zakresie regulaminu wynagradzania 7 1 1 

Nieprawidłowości w zakresie potrącenia z wynagrodzenia 479 1 1 

Nieprawidłowości w zakresie wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych 

476 7 2 

Nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych 565 2 1 

Nieprawidłowości w zakresie odzieży roboczej i środków ochrony 
indywidualnej 

565 46 4 

Nieprawidłowości w zakresie ekwiwalentu pieniężnego za używa-
nie odzieży i obuwia w związku z niewydaniem przez pracodawcę 

416 3 1 

 
W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali łącznie 9 decyzji, 48 

wniosków w wystąpieniach oraz 2 polecenia. W efekcie realizacji tych środków praw-
nych usunięto wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniej-
szej informacji wykonano 100% wydanych środków prawnych). 

W ocenie pracodawców powodem stwierdzonych nieprawidłowości jest zła sy-
tuacja ekonomiczna, brak płynności finansowej oraz niska wycena wartości pracy wy-
konywanej przez personel medyczny. Niedofinansowanie zakładów leczniczych, które 
korzystają w przeważającej mierze ze środków publicznych powoduje ograniczanie 
zatrudniania (np. liczba pielęgniarek na poszczególnych oddziałach jest niewystarcza-
jąca), co przekłada się z kolei na zbyt duże obciążenie pracą. I tak kontrole wykazały, 
że jednymi z najczęściej występujących nieprawidłowości, oprócz nieprawidłowości w 
zakresie informowania o warunkach zatrudnienia były naruszenia przepisów o odpo-
czynku dobowym i tygodniowym oraz brak wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych.  

W publicznych zakładach opieki zdrowotnej kontrole wykazały nieprawidłowości 
w zakresie wydawania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidual-
nej oraz wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za używanie własnej odzieży i obuwia. 
Pracodawcy tłumaczyli nieprawidłowość dużym obciążeniem finansowym przy tak wy-
sokim zatrudnieniu. W niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej problem występuje 
raczej sporadycznie, głównie ze względu na znaczne zatrudnienie na podstawie umów 
cywilnoprawnych i uznanie, że brak wymogów formalnych do zapewnienia np. zlece-
niobiorcom odzieży czy obuwia. 

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że niepokojący jest fakt rosną-
cej liczby osób świadczących pracę w ramach umów cywilnoprawnych czy samoza-
trudnienia. Niektórzy spośród kontrolowanych pracodawców deklarowali wdrażanie 
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procedur mających na celu zmniejszania liczby pracowników na rzecz osób świadczą-
cych prace na innej podstawie niż stosunek pracy. O ile warunki pracy w niepublicz-
nych zakładach opieki zdrowotnej zdają się być lepsze dla pracowników, o tyle sami 
pracownicy uznają zatrudnienie w publicznych zakładach leczniczych za stabilniejsze. 

 
4.8. Kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo-

powstałych 
 

W roku 2012 inspektorzy pracy przeprowadzili w nowo powstałych zakładach 
pracy 21 kontroli (na 20 planowanych). W większości przypadków były to zakłady małe, 
zatrudniające od 1 do 9 pracowników (95% ogółu zakładów). Tylko 1 kontrolowany 
pracodawca nie mieścił się w tej grupie zakładów zatrudniając 11 pracowników. Prze-
ważali pracodawcy zatrudniający do 3 pracowników (17 zakładów, tj. 81% wszystkich 
skontrolowanych podmiotów). 

Najwięcej, bo aż 13 kontrolowanych pracodawców (62%) działało w branży 
handlowej zajmując się sprzedażą detaliczną w niewyspecjalizowanych lub w wyspe-
cjalizowanych placówkach handlowych (od sklepów ogólnospożywczych, po sklepy 
mięsne, piekarniczo-cukiernicze, optyczne, stacje paliw). W 2 zakładach prowadzono 
działalność gastronomiczną (restauracja, pizzeria), w 2 innych świadczono usługi bu-
dowlane (montaż konstrukcji metalowych, kamieniarstwo). W pojedynczych przypad-
kach pracodawcy zajmowali się edukacją pozaszkolną, poligrafią, autonaprawą lub 
sprzątaniem. 
  We wszystkich 21 kontrolowanych zakładach ujawniono braki lub uchybienia – 
łącznie stwierdzono 217 nieprawidłowości. W tabeli zamieszczonej poniżej określono 
zakres tych kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 

 
Tabela 4.8. Zakłady nowo powstałe – nieprawidłowości  

 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, S – stanowiska pracy, 

U – urządzenia, Z – inne 

Liczba 
zbadanych 

Liczba 
braków 

Liczba 
uchybień 

Wykonywanie zadań służby bhp  Z 21 12 0 

Szkolenie wstępne pracowników - instruktaż ogólny P 59 8 6 

Szkolenie wstępne pracowników - instruktaż stanowiskowy P 59 8 4 

Program instruktażu stanowiskowego P 58 32 3 

Szkolenie pracodawcy Z 16 2 0 

Wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy  Z 20 10 1 

Badania lekarskie wstępne P 59 10 7 

Ocena ryzyka zawodowego S 29 17 0 

Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej  P 39 9 0 

Instrukcje bhp S 39 17 1 

Przejścia, dojścia do stanowisk pracy (nawierzchnia, ład i porządek) Z 20 0 1 

Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych  Z 14 4 1 

Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych Z 18 5 3 

Użytkowanie maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem U 88 0 0 

Utrzymanie maszyn, narzędzi i urządzeń ochronnych w stanie zapew-
niającym użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa pracy 

U 89 0 3 

Przestrzeganie przepisów bhp dot. prac szczególnie niebezpiecznych Z 3 1 1 

 
 Według inspektorów pracy przyczyny ww. uchybień to przede wszystkim nie-
wiedza lub niedostateczna znajomość przepisów związanych z zatrudnianiem pracow-
ników oraz lekceważenie przepisów i zasad bhp przez pracodawców i pracowników 

przy jednoczesnym braku lub niewłaściwym wypełnianiu zadań przez służbę bhp.  
 W celu usunięcia uchybień inspektorzy pracy wydali łącznie 138 decyzji, 70 
wniosków w wystąpieniach oraz 9 poleceń. W efekcie realizacji tych środków prawnych 
usunięto zdecydowaną większość stwierdzonych nieprawidłowości (na dzień sporzą-
dzania niniejszej informacji zrealizowano 82% wydanych środków prawnych). 
  Jak pokazuje powyższe zestawienie, wśród ujawnianych nieprawidłowości do-
minowały braki i uchybienia z zakresu przygotowania do pracy. Chodzi tu głównie o 
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brak lub nieprawidłowo przeprowadzone szkolenia wstępne (ogólne i stanowiskowe), 
brak lub nieodpowiednie programy szkoleń wstępnych, brak lub nieterminowe podda-
nie pracowników wstępnym badaniom lekarskim, niezapewnienie wykonywania zadań 
służby bhp, brak instrukcji udzielania pierwszej pomocy, niewyznaczenie pracowników 
do udzielania pierwszej pomocy. Natomiast godny podkreślenia jest fakt, iż w żadnym 
z kontrolowanych podmiotów nie odnotowano wypadku przy pracy. 
 
4.9. Kontrole bezpieczeństwa pracy i prawnej ochrony pracy w średnich i du-

żych zakładach 
 

W 2012 roku w ramach tematu przeprowadzono 10 kontroli: 5 w średnich za-
kładach (zatrudniających od 50 do 249 pracowników) i 5 w dużych zakładach (zatrud-
niających powyżej 250 pracowników). Pracodawcy wytypowani do kontroli zatrudniali 
łącznie 3.916 pracowników, w tym 1751 kobiet i 19 pracowników młodocianych. Dzia-
łalność przez nich prowadzona była różnorodna. W tabelach zamieszczonych poniżej 
zawarto stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 4.9. Średnie i duże zakłady – nieprawidłowości dot. praworządności 
 

Badane zagadnienie 

 
P – pracownicy, D – dokumenty. 

Liczba 
zbada

da-
nych 

Stwierdzono 

Brak 
Uchy-
bienia 

Ilość 

Regulamin pracy D 10 0 8   

Regulamin wynagradzania D 9 0 5   

Prowadzenie akt osobowych P 354 3 11   

Zawarcie umowy o pracę P 291 0 7   

Przestrzeganie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę P 51 0    

Przestrzeganie przepisów o rozw. umów bez wypowiedzenia P 38 0    

Świadectwa pracy P 121 0 1   

Ewidencja czasu pracy P 904 10 11   

Zapewnienie dni wolnych wynikających z przeciętnie pięcio-
dniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 

P 380 40 5 306 dni 

Rekompensata pracy w niedziele, święto innym dniem wolnym 
lub wynagrodzeniem 

P 286 0 0   

Zapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej  P 286 0    

Zapewnienie odpoczynku dobowego P 396 2    

Zapewnienie odpoczynku tygodniowego P 396 0    

Jednokrotne zatrudnienie w dobie  P 880 2    

Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby 
godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu 

P 396 2    

Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby 
godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym 

P 404 0    

Wypłata wynagrodzenia: 
- w terminie 

P 1994 25    

- co najmniej równego minimalnemu P 988 0 1 3 zł 

- w prawidłowej wysokości P 988  1 45 zł 

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych P 360 2 6 284 zł 

Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej P 224 0 3 4 zł 

Wynagrodzenie za urlop P 466 0 0 - zł 

Ekwiwalent za urlop P 40 0 1 795 zł 

Udzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracowni-
cy nabyli do nich prawo, nie później niż do dnia 30 września 
następnego roku kalendarzowego   

P 2356 11 1 89 dni 

 
W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali łącznie 2 decyzje na-

kazujące wypłatę należnego wynagrodzenia lub innego świadczenia ze stosunku pracy 
oraz 52 wnioski w wystąpieniach. W efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto 
wszystkie stwierdzone nieprawidłowości. 
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Należy stwierdzić, iż pracodawcy co do zasady przestrzegają przepisy prawa 
pracy. Niemniej ciągłym problemem dla pracodawców jest zapewnienie pracownikowi 
dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygo-
dnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Niewątpliwym problemem jest kwestia 
czasu trwania umów na czas określony. Kodeks pracy nie określa, jak długo może 
trwać terminowa umowa o pracę. Mimo iż zgodnie z doktryną, jak i orzecznictwem, 
standardem prawa pracy jest zatrudnianie podwładnych na podstawie bezterminowej 
umowy o pracę, która ze względu na sposób i zakres ochrony przed jej rozwiązaniem 
najlepiej chroni pracownika, pracodawcy kierują się dowolnością w tym zakresie. 
Ochrona pracownika w postaci możliwości wystąpienia do sądu pracy o ustalenie, że 
łącząca pracownika z pracodawcą umowa jest umową bezterminową, biorąc pod uwa-
gę istniejące realia, jest iluzoryczna. 
 

Tabela 4.10. Średnie i duże zakłady – nieprawidłowości dot. bhp (wybrane) 
 

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

Liczba 
zbada-
nych 

Liczba 
braków 

Liczba 
uchy-
bień 

Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż ogólny) P 319 1 0 

Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż stanowiskowy) P 319 1 22 

Szkolenie okresowe pracowników P 355 24 0 

Szkolenie pracodawcy P 12 1 0 

Badania lekarskie wstępne P 301 1 0 

Udokumentowana ocena ryzyka zawodowego S 171 2  

Identyfikacja wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą S 169 10  

Przeprowadzanie pomiarów szkodliwych substancji chemicznych występujących 
w środowisku pracy  

S 37 3 0 

Środki ochrony indywidualnej przed hałasem po przekroczeniu progów działania 
i NDN (ocenić dobór z uwzględnieniem zaleceń PN-EN 458) 

P 482 0 201 

Użytkowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z instrukcją P 517 58 0 

Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze P 1065 65 0 

Zabezpieczenie otworów i zagłębień na terenie zewnętrznym zakładu stwarzają-
cych zagrożenie dla pracowników 

Z 6 1  

Oznakowanie barwami bezpieczeństwa miejsc zagrażających w obiektach po-
tknięciem się, upadkiem lub uderzeniem  

Z 10 5 0 

Zapewnienie właściwego stanu technicznego elementów pomieszczeń pracy na 
etapie bieżącej eksploatacji  

O 112 1 0 

Właściwe i dostateczne wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  O 62 3 0 

Oświetlenie elektryczne w pomieszczeniach pracy zgodne z wymaganiami norm  O 125 0 2 

Stan techniczny urządzeń wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji  U 39 1 0 

Powierzchnia i przestrzeń na stanowisku pracy odpowiednia do wykonywanych 
prac 

S 339 4 0 

Dojścia do stanowisk pracy S 255 4 0 

Spełnienia minimalnych wymagań, dotyczących bhp w zakresie użytkowania 
maszyn i urządzeń technicznych 

U 364 10  

Spełnienie wymagań zasadniczych przez maszyny i urządzenia podlegające 
ocenie zgodności (znak CE, deklaracja zgodności) 

U 340 0  

Stan i techniczny użytkowanych maszyn i narzędzi  U 632 0 6 

Ochrona podstawowa przed porażeniem w instalacjach i urządzeniach elek-
trycznych 

U 583 1  

Ochrona przed porażeniem przy uszkodzeniu w instalacjach i urządzeniach 
elektrycznych 

U 551 1  

Ład i porządek w ciągach komunikacyjnych i transportowych Z 10 3  

Sposób składowania materiałów Z 10 1 2 

 
W celu usunięcia uchybień dot. bezpieczeństwa i higieny pracy inspektorzy pra-

cy wydali łącznie 165 decyzji oraz 24 wnioski w wystąpieniach. W efekcie realizacji 
tych środków prawnych usunięto prawie wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (na 
dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 94% wydanych środków prawnych). 

Podsumowując należy stwierdzić, iż pracodawcy realizują obowiązki zapewnia-
nia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Niemniej kontrole 
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uwidoczniły np. problem dot. identyfikacji wszystkich zagrożeń występujących na sta-
nowiskach pracy, a w szczególności zagrożeń związanych z występującymi czynnikami 
chemicznymi. Pracodawcy nie mają pełnej świadomości, iż narażenie pracowników na 
działanie substancji i preparatów chemicznych może występować na różnych stanowi-
skach pracy. Z ustaleń kontrolnych wynika, że pracodawcy realizują obowiązek pod-
dawania pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim. Naszym zdaniem koniecz-
ne jest opracowanie rozwiązań prawnych w zakresie kontroli prawidłowości wystawia-
nych przez pracodawców skierowań na badania lekarskie. Na dzień dzisiejszy zagad-
nienie prawidłowości skierowania, w szczególności wyszczególnienia w nim zagrożeń 
występujących na stanowiskach pracy (biorąc pod uwagę uwidocznione problemy pra-
codawców z identyfikacją zagrożeń na stanowiskach pracy) nie jest weryfikowane – 
poza oczywiście prawidłowym określeniem stanowiska pracy. 

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości występują jednakowo u małych i 
dużych pracodawców.  
 Charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez dużych i średnich pra-
codawców wiąże się niewątpliwie z występowaniem liczniejszych zagrożeń dla życia i 
zdrowia pracujących tam pracowników. Te liczniejsze zagrożenia są jednak kompen-
sowane większym potencjałem ekonomicznym, technicznym, kadrowym, organizacyj-
nym, średnich i dużych pracodawców, pozwalającym na eliminację lub znaczne ogra-
niczenie tych zagrożeń. Przy dynamice wszelkich procesów gospodarczych, które mają 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, nieodzowne jest ciągłe monito-
rowanie tych procesów, dokształcanie, a także kontrola. Zastany podczas kontroli stan 
faktyczny jest inny od stanu jaki istnieje na dzień opracowania niniejszego opracowa-
nia. Stąd nasuwają się dwa podstawowe wnioski: potrzeba dalszego egzekwowania 
przez inspektorów pracy przestrzegania przepisów prawa i kontynuowanie działań o 
charakterze prewencyjnym. 
 
4.10. Kontrole przestrzegania przepisów bhp w zakresie gospodarowania od-

padami komunalnymi (transport, unieszkodliwianie) z uwzględnieniem na-
rażenia pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych 

 
W ramach tematu kontrolą objęto pięć zakładów prowadzących działalność w 

zakresie gospodarowania odpadami, w tym: jeden zakład zajmujący się tylko transpor-
tem odpadów komunalnych oraz cztery zakłady prowadzące działalność w zakresie 
transportu i zagospodarowania odpadów, z których dwa prowadziły własne wysypiska. 
Ogółem w tych zakładach w kontakcie z odpadami komunalnymi pracowało 261 pra-
cowników, w tym 56 kobiet. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto stwierdzone nie-
prawidłowości. 
 

Tabela 4.11. Kontrole zakładów zajmujących się gospodarowaniem odpadami  
 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba zakła-
dów, w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

Uwagi 

Przystosowanie kabin pojazdów do łatwego czyszczenia 
           3  

siedziska w kabinie pokry-
te niezmywalną tkaniną  

Wyposażenie pojazdów do transportu odpadów komu-
nalnych w pojemniki z solą fizjologiczną lub wodą desty-
lowaną do przemywania oczu 

           3  

Wyposażenie pojazdu do transportu odpadów komunal-
nych w co najmniej dwa rodzaje urządzeń sygnalizują-
cych zbliżanie się pojazdu do przeszkody podczas cofa-
nia (dźwiękowa i świetlna)  

           2 
dotyczy ogółem 4 pojaz-
dów 

Procedury dotyczące transportu odpadów             2  

Wyposażenie pojazdów do transportu odpadów komu-
nalnych w apteczkę pierwszej pomocy 

            1  

Profilaktyczne badania lekarskie              1  
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Szkolenia pracowników w dziedzinie bhp 

            2 

1 pracownik- brak szkole-
nia wstępnego, 2 pracow-
ników- brak instruktażu 
przy zmianie stanowiska 
pracy 

Ocena ryzyka zawodowego             1  

Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym 

            1 

pracownicy zatrudnieni 
przy zagospodarowaniu 
odpadów nie zostali zapo-
znani z oceną ryzyka dla 
zagrożeń czynnikami 
biologicznymi 

 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie wyposażenia pojazdów do 

transportu odpadów komunalnych. Inne nieprawidłowości wystąpiły jednostkowo. W 
celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali łącznie 32 decyzje, 12 wniosków 
w wystąpieniach i 5 poleceń. W efekcie działań podjętych przez inspektorów pracy 
usunięto prawie wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (na dzień sporządzania ni-
niejszej informacji wykonano 90% wydanych środków prawnych). 

Wyniki kontroli w zakładach gospodarki odpadami wskazują, że stwierdzone 
nieprawidłowości mają charakter organizacyjno-porządkowy, np.: brak wyposażenia 
pojazdów do transportu odpadów w pojemniki z solą fizjologiczną bądź wodą destylo-
waną do przemywania oczu, potwierdzonych na piśmie procedur dotyczących bez-
piecznego transportu odpadów, jednostkowe nieprawidłowości dotyczące profilaktycz-
nych badań lekarskich, szkolenia w zakresie bhp i zapoznania kierowców przewożą-
cych odpady komunalne z oceną ryzyka zawodowego związaną z występowaniem 
szkodliwych czynników biologicznych. Wymienione nieprawidłowości wynikają z braku 
prawidłowej organizacji pracy odpowiedzialnych służb bądź zaprzestaniu kontynuacji 
wprowadzonych uregulowań dot. np. wyposażenia pojazdów w pojemniki z solą fizjolo-
giczną. 
 
4.11. Kontrole przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w 

przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej 
w elektrowniach wodnych 

 
W ramach tematu inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole w trzech spółkach 

produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii - w małych elektrow-
niach wodnych.  Przeprowadzone kontrole wskazały, że przestrzeganie przepisów 
prawa pracy w tych zakładach było dalekie od oczekiwań. Świadczą o tym stwierdzone 
nieprawidłowości w szczególności w zakresie organizacji pracy, stanu warunków pracy, 
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Większość uchybień 
dotyczyła zagadnień możliwych do usunięcia w trakcie trwania kontroli. Na przykład w 
trzech kontrolowanych spółkach nie opracowano instrukcji organizacji bezpiecznej pra-
cy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. We wszystkich kontrolowanych 
spółkach nie określono formy ewidencji poleceń i nie założono rejestrów poleceń: ust-
nych i pisemnych, nie sporządzono wykazów poleceniodawców wraz z zakresem 
udzielonego im upoważnienia oraz nie opracowano wykazów dopuszczających wraz z 
zakresem udzielonego im upoważnienia do wykonywania czynności łączeniowych w 
celu przygotowania miejsca pracy. W jednym z zakładów żaden z zatrudnionych pra-
cowników nie posiadał uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru. W żadnej z kontro-
lowanych spółek nie zaprowadzono ewidencji i kontroli sprzętu ochronnego. Nie usta-
lono wykazów rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie 
osoby. Nie poddano okresowym próbom sprzętu ochronnego i nie wycofano z użycia 
rękawic i kaloszy bez ważnej próby okresowej. Stwierdzono, że nie dokonuje się okre-
sowego sprawdzania stanu technicznego, stosowania, przechowywania i ewidencji 
sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywidualnej. Nie wyposażono 7 pracow-
ników w środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, okulary ochronne. 
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Stwierdzono, że w dwóch elektrowniach nie dokonano badań i pomiarów wymaganej 
ochrony przeciwporażeniowej. 

W celu usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów i zasad bezpieczeństwa 
pracy wydano ogółem 58 decyzji nakazowych. Ponadto wystosowano 2 wystąpienia 
zawierające 6 wniosków w sprawie usunięcia nieprawidłowości związanych z prze-
strzeganiem przepisów prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy. W efekcie dzia-
łań podjętych przez inspektorów pracy usunięto prawie wszystkie stwierdzone niepra-
widłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 95% wydanych 
środków prawnych). 

Kontrole w spółkach wytwarzających energię elektryczną wskazały na zanie-
dbania ze strony pracodawców w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Skala 
ujawnionych nieprawidłowości była wysoka. Należy zauważyć, że stwierdzone niepra-
widłowości nie były spowodowane trudnościami finansowymi spółek, ale brakiem dys-
cypliny pracy u pracowników i kadry zajmującej się dozorem i eksploatacją.  
 
4.12. Kontrole zarządzania bezpieczeństwem w małych zakładach (do 50 osób), 

w których wystąpiły wypadki przy pracy 
 

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów 
i zasad dotyczących oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowania środków profilak-
tycznych zmniejszających ryzyko w aspekcie wypadków przy pracy, które miały miej-
sce w zakładzie. Kontrolami objęto zakłady z różnych działów gospodarki narodowej, a 
jako kryterium przyjęto liczbę zatrudnionych pracowników oraz liczbę wypadków przy 
pracy, jakie wydarzyły się w zakładach. W ramach realizowanego tematu inspektorzy 
pracy przeprowadzili 30 kontroli. Na stanowiskach objętych kontrolą zatrudnionych było 
479 pracowników, w tym 65 kobiet, 10 młodocianych i 9 niepełnosprawnych. Inspekto-
rzy pracy przeanalizowali 58 dokumentacji powypadkowych oraz 46 dokumentacji oce-
ny ryzyka zawodowego. 

Podczas kontroli prowadzonych w zakresie realizowanego tematu inspektorzy 
pracy w ponad połowie kontrolowanych zakładów stwierdzili nieprawidłowości zarówno 
w sporządzaniu dokumentacji powypadkowych, jak również dokumentowaniu oceny 
ryzyka zawodowego. W poniższej tabeli przedstawione zostały istotne zagadnienia 
objęte kontrolą oraz liczba zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości w bada-
nych zagadnieniach. 
 

Tabela 4.12. Kontrole zarządzania bezpieczeństwem w małych zakładach  
 

Zagadnienia objęte kontrolą  
Liczba zakładów, w 
których stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Ustalenie okoliczności wypadku 7 

Ustalenie przyczyn wypadku 9 

Określenie w protokole powypadkowym środków i wniosków profilaktycznych 4 

Przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 3 

Identyfikacja zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadku  5 

Zaplanowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych po wyznaczeniu 
dopuszczalności ryzyka zawodowego 

3 

Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku 5 

Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku o zagrożenia, 
których aktywizacja doprowadziła do wypadku 

3 

Uczestniczenie przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego 8 

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

8 

Wdrożenie na stanowiskach pracy koniecznych środków zmniejszających ryzyko 
wynikające z zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadków 

3 

 
Z danych zawartych w tabeli wynika, że w kontrolowanych zakładach podczas 

badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zespoły powypadkowe nie poda-
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ją w protokołach przyczyn, które doprowadziły do wypadków, albo jako przyczyny wy-
padków podają wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego lub wydarzenia 
powodujące uraz. Duży odsetek nieprawidłowości stanowi brak uczestnictwa pracow-
ników w ocenie ryzyka zawodowego przy pracach lub na stanowisku, na którym ulegli 
wypadkowi. Niepokoi również fakt, że w 5 zakładach w ocenie ryzyka zabrakło identyfi-
kacji zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadków. Nieprawidłowości 
związane z ustalaniem przyczyn i okoliczności wypadków w dokumentacjach powy-
padkowych są spowodowane najczęściej tym, że protokoły powypadkowe sporządzane 
są przez osoby, które nie posiadają należytego przygotowania merytorycznego.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli realizowanych w ramach tematu inspekto-
rzy pracy wydali ogółem 97 decyzji oraz skierowali ogółem 70 wniosków w wystąpie-
niach. W efekcie podjętych działań usunięto prawie wszystkie stwierdzone nieprawi-
dłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 95% wydanych środ-
ków prawnych). 

Należy stwierdzić, że wiele dokumentacji powypadkowych oraz dokumentacji z 
oceny ryzyka zawodowego nie spełniało wymagań wynikających z obowiązujących 
przepisów bhp. Analiza 58 dokumentacji powypadkowych wykazała, że najwięcej błę-
dów popełniano przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Analiza 
dokumentacji oceny ryzyka zawodowego wykazała, że niektóre dokumenty oceny ry-
zyka sporządzone były w sposób nieczytelny dla pracowników, jak również dla praco-
dawców. Dokumenty te często zawierały nawet kilkaset stron, co skutecznie zniechę-
cało pracowników i samych pracodawców do zapoznania się z tą dokumentacją. Zapo-
znanie pracowników z taką oceną ryzyka zawodowego ograniczało się jedynie do zło-
żenia podpisów na odpowiedniej liście. Nieprawidłowości stwierdzone w dokumenta-
cjach oceny ryzyka zawodowego wynikały między innymi z tego, że nie odnosiły się 
one do konkretnych stanowisk pracy i sporządzane były z dala od tych stanowisk i bez 
udziału przedstawicieli pracowników. W związku z tym, w wielu przypadkach w ocenie 
ryzyka nie zidentyfikowano zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadków. 
W celu ograniczenia skali nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego za-
sadne jest ukierunkowanie prowadzonych kampanii informacyjnych na uświadomienie 
pracodawcom właściwego dokumentowania oceny ryzyka zawodowego. Należy dążyć 
do przekonania pracodawców, że dobrze sporządzona ocena ryzyka zawodowego to 
narzędzie, które pozwoli na wyeliminowanie przynajmniej niektórych zagrożeń związa-
nych z wykonywaną pracą. 
 
4.13. Działania kontrolno-prewencyjne w wybranych zakładach branży naftowej 
 

W 2012 roku w ramach tematu przeprowadzono jedną kontrolę w bazie paliw 
branży naftowej. Przed podjęciem kontroli, podobnie jak w roku 2011, do pracodawcy 
została wysłana lista kontrolna. W zakładzie na podstawie tej listy dokonano samokon-
troli i sprawdzono stan techniczny urządzeń, aktualność obowiązujących dokumentów i 
procedur, przestrzeganie przez pracowników przepisów bhp i ppoż., aktualność nie-
zbędnych uprawnień, szkoleń i badań lekarskich. Kierownictwo bazy w sposób zaan-
gażowany pracowało nad poprawą bezpieczeństwa pracy. Kontrola inspektora pracy 
potwierdziła, że samokontrola była skuteczna i w jej efekcie usunięto ujawnione uchy-
bienia. Było to widoczne już po wejściu na teren bazy paliw. Pojawiły się m.in. tablice 
informacyjne z piktogramami informującymi o zagrożeniach oraz środkach, jakie należy 
stosować w celu zmniejszenia potencjalnych skutków nieszczęśliwych wypadków. 

4.14. Kontrole spełniania wymagań minimalnych dla maszyn do przetwórstwa 
tworzyw sztucznych 
 
W związku z realizacją tematu inspektorzy pracy objęli kontrolą 239 maszyn do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych. Większość kontrolowanych maszyn wyprodukowa-
no w latach 1970-2000. Podstawową kontrolowaną grupą maszyn były wtryskarki sta-
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nowiące ok. 41% kontrolowanych maszyn oraz wytłaczarki (ok. 32% maszyn). Drugą 
podstawową grupą maszyn były zgrzewarki do folii oraz młynki do tworzyw sztucznych, 
które stanowiły odpowiednio ok. 8% i 6 % kontrolowanych maszyn. W tabeli zamiesz-
czonej poniżej określono liczbę maszyn objętych kontrolą oraz liczbę maszyn, w sto-
sunku do których zgłoszono zastrzeżenia. 
 

Tabela 4.13. Wymagania minimalne dla maszyn – stwierdzone nieprawidłowości  
 

Badane zagadnienie 

Liczba 
maszyn 
objętych  
kontrolą 

Liczba 
maszyn, do 

których 
zgłoszono 

zastrzeżenia 

Brak wstępnych kontroli maszyn po ich zainstalowaniu  239 124 

Brak okresowych kontroli maszyn 239 140 

Brak rejestracji kontroli dla eksploatowanych maszyn 239 152 

Brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje bhp dotyczące obsługi 239 31 

Brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne 239 73 

Brak lub nieprawidłowości dotyczące elementów sterowniczych mających 
wpływ na bezpieczeństwo obsługi maszyn 

239 12 

Brak lub nieprawidłowości dotyczące urządzenia do uruchomienia oraz cał-
kowitego lub awaryjnego zatrzymywania maszyny 

239 31 

Użytkowanie maszyn nieoznakowanych znakami i barwami bezpieczeństwa 239 2 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp przy organizacji stanowiska pracy 239 1 

 
W każdym z kontrolowanych zakładów wystąpiły nieprawidłowości dotyczące 

wymagań minimalnych w zakresie użytkowanych przez pracowników maszyn do prze-
twórstwa tworzyw sztucznych. Nieprawidłowości dotyczyły wszystkich rodzajów kontro-
lowanych maszyn. Najwięcej stwierdzono przy liniach, w skład których wchodziły wy-
tłaczarki. Najczęściej nieprawidłowości nie dotyczyły samych wytłaczarek, a urządzeń 
pomocniczych wchodzących w skład linii, takich jak: odciągi, oplatarki. Biorąc pod 
uwagę skalę i zakres stwierdzonych nieprawidłowości, można stwierdzić, że w więk-
szości kontrolowanych zakładów stan przestrzegania przepisów dotyczących minimal-
nych wymagań dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych jest zadowalający.  

Inspektorzy pracy stwierdzili łącznie użytkowanie 109 maszyn (na 239 kontro-
lowanych), przy których stwierdzono nieprawidłowości. Część nieprawidłowości powo-
dowała bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników i w tych przypadkach 
inspektorzy pracy wydawali decyzje wstrzymania prac lub decyzje wstrzymania eks-
ploatacji maszyn. Dotyczyło to głównie braku odpowiednich urządzeń ochronnych. De-
cyzje wstrzymania prac i wstrzymania eksploatacji wydano w przypadku 38 maszyn, co 
stanowi ok. 16% ogółu.    

W ocenie inspektorów pracy, na 239 skontrolowanych maszyn 130 było całko-
wicie dostosowanych do minimalnych wymagań. Podczas kontroli nie stwierdzono 
przypadków użytkowania maszyn w procesach, dla których nie są przeznaczone. Po-
nadto w kontrolowanych zakładach z roku na rok odnotowuje się mniej wypadków 
związanych z obsługą maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. W 2009 roku 
łącznie wystąpiło 12 wypadków, natomiast w 2011 roku 3 wypadki (zatrudnienie w tych 
zakładach zmniejszyło się tylko o 9%). Jedną z przyczyn zmniejszenia liczby wypad-
ków może być fakt systematycznej wymiany parku maszynowego. W jednym z kontro-
lowanych zakładów część wtryskarek obsługiwana była przez roboty. Jak wynika z 
wyjaśnień pracodawców, z uwagi na wymagania jakościowe i wydajność wymiana ma-
szyn na nowe lub maksymalnie kilkuletnie jest konieczna. Drugą podstawową przyczy-
ną wymiany maszyn jest ich znacznie mniejsza energochłonność. W przypadku no-
wych maszyn spełniających wymagania zasadnicze i eksploatowanych zgodnie z in-
strukcją producenta prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku jest znikome.  

Na zakończenie należy dodać, że w wyniku działań inspektorów pracy 80 kon-
trolowanych maszyn zostało dostosowanych do wymagań minimalnych (na dzień spo-
rządzania niniejszej informacji). 
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4.15. Kontrole spełniania wymagań zasadniczych 
 

W 2012 roku, podobnie jak w latach poprzednich, urząd realizował zadanie 
związane z kontrolą i prowadzeniem postępowania w zakresie spełniania wymagań 
zasadniczych przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów (m.in. maszyn i innych urządzeń 
technicznych oraz środków ochrony indywidualnej) – w ramach systemu nadzoru ryn-
ku. Zadanie to realizowano między innymi w trakcie kontroli planowanych oraz kontroli 
sprawdzających związanych z otrzymaniem informacji o wadach wyrobów. Poniżej 
opisano nasze działania podejmowane w ramach kontroli planowanych (pozostałe 
działania opisano w rozdziale 3 niniejszego sprawozdania). W ramach planowanych 
działań ocenialiśmy maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz odzież 
ochronną. 
 

Tabela 4.15. Kontrole maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych  
 

Wyszczególnienie Liczba  

Skontrolowane wyroby ogółem, w tym: 56 

-  spełniające zasadnicze lub inne wymagania 12 

-  niespełniające zasadniczych lub innych wymagań 44 

Wyroby, wobec których działania zakończono na etapie kontroli w wyniku pozytywnych dobro-
wolnych działań naprawczych 

11
 

Wyroby, których dokumentacje insp. przekazali w celu wszczęcia postępowania:  

- własnemu OIP 0 

- innemu OIP 30 

- GIP 3 
 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba 
wyrobów 

kontrolowa-
nych w tym 

zakresie 

Liczba 
wyrobów 

ze stwierdzo
ną nieprawi-
dłowością 

Brak oznakowania CE 56 15 

Nieprawidłowe oznakowanie CE 41 12 

Brak deklaracji zgodności 56 12 

Nieprawidłowa deklaracja zgodności 44 16 

Nieprawidłowości związane brakiem udziału jednostki notyfikowanej 44 0 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, w tym: 
  

-   nieprawidłowości dotyczące  budowy/wykonania 56 27 

-   brak lub niewłaściwe oznakowanie  – identyfikacja, piktogramy itp. 56 17 

-   brak instrukcji użytkowania 56 5 

-   instrukcja w języku obcym 51 7 

-   nieprawidłowa zawartość instrukcji 51 11 

 
Tabela 4.16. Wymagania zasadnicze – odzież ochronna  

 

Wyszczególnienie Liczba  

 Skontrolowane wyroby ogółem, w tym: 93 

-  spełniające zasadnicze lub inne wymagania 58 

-  niespełniające zasadniczych lub innych wymagań 35 

Wyroby, wobec których działania zakończono na etapie kontroli w wyniku pozytywnych dobro-
wolnych działań naprawczych 

4
 

Wyroby, których dokumentacje inspektorzy pracy przekazali w celu wszczęcia postępowania:  

- własnemu OIP 0 

- innemu OIP 31 

- GIP 0 
 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba 
wyrobów 

kontrolowa-
nych w tym 

zakresie 

Liczba 
wyrobów 

ze stwierdzo
ną nieprawi-
dłowością 

Brak oznakowania CE 93 7 

Nieprawidłowe oznakowanie CE 86 9 

Brak deklaracji zgodności 26 3 
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Nieprawidłowa deklaracja zgodności 23 5 

Nieprawidłowości związane z brakiem udziału jednostki notyfikowanej 6 2 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, w tym:   

-   nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania 93 0 

-   brak lub niewłaściwe oznakowanie  – identyfikacja, piktogramy itp. 93 21 

-   brak instrukcji użytkowania 93 9 

-   instrukcja w języku obcym 84 0 

-   nieprawidłowa zawartość instrukcji 84 17 

la …. Wymagania zasadnicze dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
Na skontrolowanych 149 wyrobów, w 79 przypadkach inspektorzy pracy stwier-

dzili nieprawidłowości. Najczęściej występujące niezgodności to brak lub niewłaściwe 
oznakowanie wyrobu (identyfikacja, piktogramy, barwy bhp itp.), niewłaściwa instrukcja 
użytkowania, brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności i brak oznakowania wyrobu 
znakiem CE. Nieprawidłowości w zakresie budowy i/lub wykonania wyrobu dotyczyły w 
głównej mierze swobodnego dostępu do strefy niebezpiecznej (elementów rucho-
mych). W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w 79 przypadkach inspekto-
rzy pracy podjęli stosowne działania. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozda-
nia, w związku z działaniami naprawczymi podjętymi dobrowolnie na etapie kontroli 
wyrobów przez producentów, ich upoważnionych przedstawicieli, importerów lub dys-
trybutorów, usunięto niezgodności w łącznie 15 wyrobach. Ze względu na właściwość 
miejscową sprawy dotyczące pozostałych wyrobów przekazano do innych OIP lub GIP 
celem dalszego postępowania.  

Podsumowując, w ramach kontroli związanych z nadzorem rynku inspektorzy 
pracy zakwestionowali przeszło połowę ocenianych wyrobów. Zdaniem inspektorów 
pracy, główną przyczyną stwierdzonych niezgodności jest nieznajomość wymagań 
prawnych, tj. wymagań zasadniczych zarówno przez polskich producentów jak też i 
importerów. 

 
4.16. Kontrole zakładów, w których z przyczyn wynikających z cech miejsc pra-

cy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmos-
fera wybuchowa 

 
W 2012 roku w ramach tematu inspektorzy pracy realizowali kontrole w zakła-

dach produkujących wyroby z włókien poliestrowo- szklanych oraz w zakładach innych 
branż. Celem tych kontroli było sprawdzenie poziomu przestrzegania przez pracodaw-
ców przepisów rozporządzania Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie 
minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z 
możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. nr 138, poz. 
931). 

 
a) Zakłady produkujące wyroby z włókien poliestrowo-szklanych - rekontrole 
 

W roku sprawozdawczym przeprowadzono w takich zakładach 7 kontroli. Ich 
zasadniczym celem było sprawdzenie realizacji środków prawnych wydanych po kon-
trolach przeprowadzonych w poprzednim roku. W kontrolowanych zakładach ogółem 
zatrudnionych jest 265 pracowników. Przy pracach związanych z możliwością wystą-
pienia atmosfery wybuchowej zatrudnionych jest 97 pracowników na 31 stanowiskach. 
Kontrole wykazały, że pracodawcy podjęli stosowne działania mające na celu zapew-
nienie bezpiecznych warunków pracy. W trakcie obecnych kontroli ujawniono nieliczne 
i mniej istotne uchybienia niż poprzednio. W kontrolowanych podmiotach wykonano 
wszystkie decyzje oraz wnioski, które wydano po poprzednich kontrolach. 

 
b) Zakłady różnych branż 

 
Oprócz ww. zakładów w ramach tematu przeprowadzono 15 kontroli w innych 

zakładach, w których ogółem zatrudnionych było 1757 osób, w tym 143 na stanowi-
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skach pracy związanych z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej. Wśród 
tych pracodawców można wyróżnić producentów mebli (4 zakłady), producentów bran-
ży spożywczej (3), producentów kas pancernych (2) oraz inne podmioty (w sumie 6 
zakładów różnych branż). Wśród skontrolowanych były zarówno mniejsze jak i większe 
podmioty. W najmniejszym zakładzie zatrudnionych było tylko 2 pracowników, a w naj-
większym 580. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto dane w zakresie stwierdzonych 
nieprawidłowości 
 

Tabela 4.17.  Kontrole stanowisk pracy, na których występują atmosfery wybuchowe  
 

Badane zagadnienie 
Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

brak 
uchy-
bienia 

Ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmos-
fery wybuchowej 

43 19 9 

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

9 8 0 

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem 16 9 1 

Uwzględnienie w ww. dokumencie opisu środków ochronnych 7 0 1 

Uwzględnienie w ww. dokumencie wykazu przestrzeni zagrożonych wybuchem 
wraz z ich klasyfikacją na strefy 

7 0 1 

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

7 4 1 

Uwzględnienie w ww. dokumencie terminów dokonywania przeglądu stosowa-
nych środków ochronnych 

7 3 0 

Aktualizacja dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem 4 1 0 

Stosowanie przez pracodawcę wymienionych w dokumencie zabezpieczenia 
przed wybuchem technicznych środków ochronnych 

8 0 2 

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

11 0 2 

Stosowanie przez pracodawcę wymienionych w dokumencie zabezpieczenia 
przed wybuchem organizacyjnych środków ochronnych 

7 1 2 

Stosowanie przez pracodawcę środków przeciwdziałających rozprzestrzeniania 
się wybuchu 

31 14 0 

Oznaczanie znakiem ostrzegawczym „Ex” miejsc wstępu do przestrzeni, w 
których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach za-
grażających bezpieczeństwu i zdrowiu 

32 23 0 

Pisemne instrukcje wydane przez pracodawcę wykonywania prac w przestrze-
niach zagrożonych wybuchem 

24 6 0 

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy w odniesieniu do wykonywania 
czynności niebezpiecznych oraz czynności, które wpływają na inną wykonywaną 
pracę, stwarzając zagrożenie 

2 1 0 

Kontrola warunków ewakuacji z przestrzeni zagrożonych wybuchem przez 
Państwową Straż Pożarną 

8 4  

Wyposażenie osób pracujących w miejscach pracy, w których może wystąpić 
atmosfera wybuchowa w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu w 
odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronną antyelektro-
statyczną 

112 0 2 

Szkolenie wstępne w dziedzinie bhp (instruktaż ogólny i stanowiskowy) z 
uwzględnieniem zagadnień dot. ochrony przed wybuchem 

104 13 0 

Szkolenie okresowe pracowników w dziedzinie bhp 99 1 0 

Profilaktyka badania lekarskie pracowników 119 1 3 

Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykony-
waną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami 

119 14 0 

 
W celu usunięcia ww. nieprawidłowości wydano 66 decyzji oraz skierowano do 

pracodawców 4 wnioski w wystąpieniach. Na dzień sporządzania niniejszej informacji 
wykonano 59% wydanych środków prawnych (w przypadku 9 decyzji nie upłynął termin 
realizacji). W efekcie usunięto szereg nieprawidłowości, co doprowadziło między inny-
mi do: sporządzenia oceny ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej (w 5 zakładach, 
dotyczyło 38 pracowników), sporządzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybu-
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chem (w 3 zakładach, dotyczyło 21 pracowników), dokonania oznakowania miejsc nie-
bezpiecznych (w 5 zakładach). 

Kontrole wykazały, że w większości przypadków pracodawcy nie posiadali wie-
dzy w zakresie obowiązków wynikających z możliwości jej wystąpienia atmosfery wy-
buchowej. Skutkowało to brakiem oceny ryzyka jej wystąpienia oraz dokumentu za-
bezpieczenia przed wybuchem. W ramach realizowanego tematu podczas kontroli zi-
dentyfikowano 43 miejsca, w których mogła wystąpić atmosfera wybuchowa. Pomimo 
istnienia tych miejsc pracodawcy nie w każdym wypadku dokonali oceny ryzyka wystą-
pienia atmosfery wybuchowej. Braki lub uchybienia dotyczyły 19 miejsc w 8 kontrolo-
wanych podmiotach. Stwierdzona nieprawidłowość była wynikiem braku wiedzy na 
temat zagrożeń wynikających z warunków pracy oraz właściwości fizykochemicznych 
występujących czynników. Analogicznie do braku oceny ryzyka związanego z możliwo-
ścią wystąpienia atmosfery wybuchowej, wystąpił brak sporządzenia dokumentu za-
bezpieczenia przed wybuchem. Pomimo, że nie wszystkie podmioty posiadają sporzą-
dzony dokument zabezpieczenia przed wybuchem, to zakłady posiadają inne doku-
menty, np. „Instrukcje ppoż.”, „Instrukcje Zabezpieczenia Pożarowego”. W tych doku-
mentach wymieniono techniczne środki ochronne przed wybuchem. W kontrolowanych 
podmiotach, pomimo braków w dokumentacjach dotyczących zagrożeń atmosferami 
wybuchowymi, pracodawca zapewniał pracownikom stosowne środki ochrony indywi-
dualnej w tym odzież ochronną antyelektrostatyczną. Podczas rozmów, zarówno pra-
codawcy jak i służby bhp, nie byli w stanie wytłumaczyć rozbieżności w swoim postę-
powaniu. Z jednej strony stosują adekwatne środki ochronne, a z drugiej strony nie 
sporządzają niezbędnej dokumentacji. Można wysnuć wniosek, że bardziej sugerują 
się „zdrowym rozsądkiem” lub intuicją, a nie przepisami. 
 
4.17. Kontrole prac przy pozyskiwaniu i zrywce drewna 
 

W 2012 roku na obszarach leśnych leżących w granicach województwa, u 32 
pracodawców przeprowadzono kontrole przestrzegania przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa pracy w trakcie procesu pozyskania drewna. 

Zdecydowaną większość kontrolowanych zakładów (81%) stanowiły podmioty 
małe, zatrudniające do 10 osób. W stosunku do roku ubiegłego udział małych zakła-
dów w rynku usług leśnych nie uległ znaczącej zmianie. W zakładach tych pracodaw-
ca, najczęściej czynny zawodowo pilarz lub kierowca ciągnika zrywkowego, pracuje na 
powierzchni roboczej razem z zatrudnionymi ludźmi. Ogółem w kontrolowanych zakła-
dach pracowało 289 osób, w tym 207 zatrudnionych było na podstawie umów o pracę, 
41 pracowało na podstawie umów cywilnoprawnych, a kolejnych 41 wykonywało pracę 
w ramach samozatrudnienia (jako podwykonawcy). 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości zarówno w obszarze organiza-
cji jak i prowadzenia prac. W tabeli zamieszczonej poniżej określono zakres kontroli 
oraz stwierdzone nieprawidłowości 
 

Tabela 4.18.  Kontrole prac przy pozyskiwaniu, zrywce i transporcie drewna - uchybienia 
 

Badane zagadnienie  

P – pracownicy, U - maszyny i urządzenia, 
S – stanowiska pracy, Z - inne 

Liczba  
objętych 

badaniem  

Liczba 
braków/ 
uchybień 

Współpraca z innymi podmiotami 

Zasady współdziałania w zakresie bhp Z 30 2 

Realizacja obowiązków koordynatora robót Z 30 5 
Przygotowanie pracowników do pracy 

Szkolenie w dziedzinie bhp P 247 42 

Badania lekarskie P 246 36 

Uprawnienia kwalifikacyjne P 89 3 

Ocena ryzyka zawodowego P 255 92 
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej P 226 77 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej  P 105 7 
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Sprawność środków ochrony indywidualnej P 105 21 

Wyposażenie w odzież i obuwie robocze P 221 61 

Pranie odzieży roboczej P 217 48 
Stanowiska i procesy pracy 

Instrukcja technologiczna bezpiecznego wykonywania prac w lesie S 85 66 

Oznaczenie obszarów prowadzenia prac Z 29 2 

Co najmniej dwuosobowe wykonywanie prac zw. ze ścinką i zrywką drewna S 33 - 

Przebywanie osób w strefach niebezpiecznych Z 29 3 

Sprzęt pomocniczy do ścinki drzew i zrywki drewna  S 30 4 

Dobór miejsca składowania drewna Z 18 1 

Przygotowanie surowca drzewnego do załadunku i wywozu (maksymalna dłu-
gość dłużyc, wyrównanie czół dłużyc i kłód) 

Z 16 4 

Bezpieczne wykonywanie prac przy ścince drzew S 33 7 

Bezpieczne wykonywanie prac przy zrywce drewna S 20 3 

Przestrzeganie przepisów dot. ręcznego przemieszczania ciężarów S 20 - 

Nadzór nad pracami Z 31 6 

Przestrzeganie przepisów dot. prac szczególnie niebezpiecznych  Z 5 3 
Maszyny i urządzenia 

Spełnianie wymagań bhp dot. maszyn i innych urządzeń technicznych U 73 12 

Decyzje UDT na eksploatację U 21 9 
Inne istotne nieprawidłowości 

Obowiązki stron stosunków cywilno-prawnych w zakresie bhp (posiadanie badań 
lekarskich, szkoleń z zakresu bhp itp. osób świadczących pracę na podstawie 
innej niż stosunek pracy) 

Z 11 6 

Badania przesiewowe pracowników w kierunku boreliozy Z 29 23 

Szczepienia ochronne pracowników przeciwko KZM Z 29 17 

Pierwsza pomoc przedlekarska Z 27 5 

Zapewnienie pracownikom posiłków i napojów Z 28 - 

 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wydano środki prawne jak 

decyzje i wystąpienia. W 6 przypadkach wydano decyzje wstrzymania prac, ze wzglę-
du na bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, a dalsze 3 decyzje 
dotyczyły skierowania do innych prac 3 pracowników nie posiadających kwalifikacji do 
wykonywania tych prac. W efekcie, zastosowania środków prawnych usunięto prawie 
wszystkie opisane powyżej nieprawidłowości, w tym wszystkie stwarzające bezpośred-
nie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników (na dzień sporządzania niniejszej in-
formacji wykonano 95% decyzji). 

W ramach tematu, oprócz kontroli, prowadziliśmy również działania prewencyj-
ne. Kontynuowaliśmy np. konkurs „Bezpieczny Las”. Do udziału w II edycji konkursu 
zgłoszono 12 przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze właściwości 
terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie (województwo warmińsko-
mazurskie), świadczących usługi z zakresu gospodarki leśnej. Uczestnicy konkursu 
oceniani byli w czasie wykonywania prac leśnych, zwłaszcza pozyskania drewna. Pod-
stawą dokonywanych ocen były wizytacje inspektora pracy weryfikujące skuteczność 
działań podejmowanych przez pracodawcę. Po zakończeniu audytów, komisja konkur-
sowa dokonała ostatecznej oceny uczestników konkursu i przedstawiła Okręgowemu 
Inspektorowi Pracy w Olsztynie wnioski o przyznanie trzech pierwszych, nagradzanych 
lokat. Uroczyste zakończenie konkursu, połączone z ogłoszeniem wyników, wręcze-
niem nagród i dyplomów miało miejsce w maju.  

Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach 
musimy stwierdzić, że mimo poprawy w stosunku do lat ubiegłych, jest on niezadowa-
lający, o czym świadczy liczba ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości. Stąd 
konieczność systematycznych kontroli oraz prowadzenia działań prewencyjnych. W 
stosunku do lat ubiegłych, zaobserwowano wzrost liczby osób zatrudnionych na pod-
stawie umów cywilnoprawnych, świadczących pracę na powierzchniach leśnych. Na-
tomiast z satysfakcją odnotować należy rosnącą liczbę prywatnych pracodawców pod-
dających swoich pracowników badaniom lekarskim przesiewowym w kierunku kontaktu 
z boreliozą, jednak w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w prywatnym 
sektorze usług leśnych, nadal jest to poziom niezadowalający. W 29 zakładach usług 
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leśnych zatrudniających pracowników w narażeniu na choroby odkleszczowe – 23 pra-
codawców nie poddało robotników leśnych badaniom przesiewowym w kierunku bore-
liozy. Nieprawidłowość dotyczyła 163 pracowników. Podobnie jest w przypadku ochro-
ny przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu. Zagadnienie to również badano w 29 
zakładach, stwierdzając że 16-tu pracodawców nie poddało pracowników leśnych 
szczepieniu ochronnemu przeciwko tej chorobie. Pracodawcy ci nie informowali pra-
cowników o istocie zagrożenia zachorowania na odkleszczowe zapalenie opon mó-
zgowych i mózgu oraz o możliwości skorzystania ze szczepienia ochronnego przeciw-
ko tej chorobie. Nieprawidłowość dotyczyła 95 pracowników. 
 
4.18. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach rolnych 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 32 kontrole w gospodarstwach 
rolnych, w których łącznie było zatrudnionych 391 pracowników. Podczas wykonywania 
prac polowych przeprowadzono 15 kontroli, podczas zbioru rzepaku i zbóż 9 kontroli, a 
przy pracach związanych z chowem zwierząt 11 kontroli. 

Kontrole ujawniły liczne nieprawidłowości i zagrożenia związane z niewłaściwą 
organizacją pracy, niedostatecznym stanem technicznym ciągników i maszyn rolni-
czych, pomieszczeń pracy oraz budynków produkcyjnych (patrz wykres poniżej) 
 

Wykres 4.1.  Zakłady rolne – wydane decyzje w celu usunięcia nieprawidłowości 
 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło 
maszyn i urządzeń technicznych. W czasie wykonywania prac polowych skontrolowano 
łącznie 255 maszyn i urządzeń technicznych. W przypadku 31 z nich stwierdzono nie-
prawidłowości. Wiele nieprawidłowości odnotowano w zakresie eksploatacji urządzeń i 
instalacji elektroenergetycznych oraz użytkowania obiektów i pomieszczeń pracy. 
Przeprowadzone kontrole wykazały zaniedbania w zakresie przygotowania pracowni-
ków do wykonywania różnych prac w gospodarstwie rolnym, profilaktycznej ochrony 
zdrowia. Budynki inwentarskie w kontrolowanych gospodarstwach to obiekty stare, 
często wyeksploatowane oraz z uwagi na brak środków finansowych, nie remontowane 
przez dzierżawców i właścicieli gospodarstw. 

W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali ogółem 254 decyzji 
nakazowych, w tym ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pra-
cowników wydano 3 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn rolniczych. Zastosowa-
ne środki prawne doprowadziły do ograniczenia lub likwidacji prawie wszystkich nie-
prawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 89% decyzji). 
          Analizując zestawienia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie wykonywania 
prac polowych w latach 2010-2012, należy odnotować systematyczny spadek liczby 
stwierdzanych uchybień w gospodarstwach rolnych w zakresie stanu technicznego 
eksploatowanych ciągników i maszyn rolniczych, nieprawidłowości związanych z agre-
gowaniem maszyn oraz zagadnień dotyczących procesów technologicznych stosowa-
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nych w produkcji rolniczej. Do pozytywnych tendencji należy zaliczyć fakt coraz lep-
szego wyposażenia w nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze (zestawy technolo-
giczne) oraz ciągniki w części kontrolowanych gospodarstw rolnych. 

Porównując zestawienia nieprawidłowości stwierdzonych przy produkcji zwie-
rzęcej w latach 2010-2012 należy odnotować spadek liczby zakładów jak i odsetek 
obiektów, w których stwierdzono uchybienia dotyczące braku zabezpieczeń otworów w 
stropach i poddaszach budynków (pracodawcy w coraz mniejszym stopniu, sporadycz-
nie wykorzystują poddasza jako użytkowe), niezabezpieczonych zagłębień, zbiorników, 
nieskutecznej ochrony przed porażeniem prądem, niewłaściwego stanu instalacji 
oświetleniowej oraz nieprawidłowego stanu technicznego urządzeń do przygotowania i 
zadawania pasz dla zwierząt. Niemniej nadal w tym obszarze stwierdza się uchybienia. 
Ponadto nadal stwierdza się liczne uchybienia w zakresie nieprawidłowego wyposaże-
nia zaplecza higieniczno-sanitarnego, braku okresowych przeglądów i pomiarów sku-
teczności przeciwporażeniowej urządzeń elektrycznych. Przyczyn powyższego stanu 
należy upatrywać w znacznym wyeksploatowaniu obiektów inwentarskich i wyposaże-
nia technicznego, a także w ostatnim okresie wzrostowi produkcji zwierzęcej w kontro-
lowanych gospodarstwach, co spowodowało włączenie do produkcji obiektów, które 
przez dłuższy okres nie były wykorzystywane oraz nie były remontowane. 

Porównując zestawienia nieprawidłowości dotyczących przygotowania pracow-
ników do wykonywania pracy i wybranych zagadnień z prawa pracy w latach 2010-
2012 należy odnotować wzrost liczby zakładów, w których stwierdzono uchybienia do-
tyczące: dopuszczenia do pracy pracowników bez przeprowadzonego szkolenia bhp 
wstępnego i okresowego pracowników i badań lekarskich oraz braku przeprowadzenia 
i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w gospodar-
stwie. W gospodarstwach rolnych, w których udokumentowano ocenę ryzyka zawodo-
wego, zbyt małą wagę przywiązuje się do obowiązku poinformowania wszystkich za-
trudnionych pracowników o zagrożeniach i sposobach ograniczenia występującego 
ryzyka. Kontrole ujawniły, że prawie co dziesiąty pracownik nie został zapoznany z 
dokonaną oceną ryzyka na stanowiskach pracy. 
 Wyniki wskazują, że w kontrolowanych zakładach nastąpił nieznaczny spadek 
wskaźnika częstości wypadków. Niemniej wskaźnik dla tych zakładów kilkakrotnie 
przewyższa wskaźnik dla naszego regionu (w latach 2009-2012 /do dnia kontroli/ w 
kontrolowanych zakładach odnotowano 37 wypadków przy pracy). Wysoka wypadko-
wość w rolnictwie wynika ze złożonego środowiska pracy. Pracownicy narażeni są na 
czynniki niebezpieczne, szkodliwe (hałas, pyły, wibracja), chemiczne, biologiczne i 
uciążliwe. Niewłaściwe warunki pracy w gospodarstwie, nieprzestrzeganie przepisów 
bhp prowadzą do wypadków. Różnorodność wykonywanych prac użytkowanie maszyn 
i urządzeń rolniczych oraz ciągników i pojazdów samobieżnych o różnym stopniu zło-
żoności, wymagających od użytkowników bardzo dużej wiedzy i umiejętności. Procesy 
technologiczne w rolnictwie przebiegają nierytmicznie, często w zmiennych warunkach 
pogodowych. Występują okresowe spiętrzenia prac, prowadzące do wydłużonego dnia 
pracy, a tym samym do przemęczenia, stresu i pogorszenia stanu psychofizycznego 
pracowników.  
 
4.19. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach obróbki drewna 
 

W 2012 roku w ramach tematu przeprowadzono 57 szczegółowych kontroli w 
zakładów obróbki drewna, w których łącznie było zatrudnionych 1250 pracowników. 
Spośród kontrolowanych pracodawców 29 produkowało meble lub elementy meblowe, 
a 9 wytwarzało wyroby tartaczne. 

Kontrolą objęto całokształt zagadnień związanych z procesami technologiczny-
mi obróbki drewna. W kontrolowanych zakładach odnotowano wiele nieprawidłowości. 
Szczególnie niepokojące są uchybienia dotyczące maszyn i urządzeń technicznych. 
Niejednokrotnie zaniedbania w tym obszarze powodowały powstanie bezpośrednich 
zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. W trakcie kontroli inspektorzy pracy 25-
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krotnie interweniowali w taki okolicznościach. Skutkiem takich zaniedbań są często 
wypadki przy pracy. W skontrolowanych zakładach w 2010 roku odnotowano 27 wy-
padków, w 2011 roku 21 wypadków, a w 2012 roku, do dnia kontroli, 11 wypadków. W 
sumie w latach 2010-2011 doszło do 59 wypadków (lżejsze uszkodzenia ciała). Odno-
sząc liczbę wypadków do liczby zatrudnionych otrzymujemy wskaźnik częstości wy-
padków, który jest dwukrotnie wyższy niż dla naszego regionu. W tabeli zamieszczonej 
poniżej zawarto nieprawidłowości stwierdzone podczas tych kontroli. 

 

Tabela 4.19.  Zakłady obróbki drewna – stwierdzone nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie  
 

Zakłady,  
w których 
stwierdzo-
no uchy-

bienia  

Liczba pracow-
ników, stano-
wisk, maszyn 
których dot. 
uchybienia 

Przygotowanie pracowników do pracy
 

Szkolenia wstępne pracowników 6 9 P 

Szkolenia okresowe pracowników 5 11 P 

Szkolenia pracodawców 9  
 

Wstępne badania lekarskie 1 1 P 

Okresowe badania lekarskie 4 7 P 

Ocena ryzyka zawodowego
 

Udokumentowana ocena ryzyka zawodowego 14  
 

Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykony-
waną pracą 

3 12 
P 

Konsultowanie z pracownikami działań związanych z bhp 6  
 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe
 

Aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 17   
Obiekty i pomieszczenia pracy

 

Użytkowane obiektów i pomieszczeń pracy we właściwym stanie technicznym 2   
Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne 

Zapewnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarne 1   

Spełnianie przez pomieszczenia i urządzenia wymagań 6   
Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie 

Wymiana powietrza w pomieszczeniach zakładu 5   
Stanowiska i procesy pracy 

Dojścia do stanowisk pracy 3 8 S 

Stosowane właściwych znaków i barw bezpieczeństwa 23   

Wyposażenie stanowiska, na którym występują czynniki szkodliwe, w urzą-
dzenia do usuwania tych czynników w miejscu ich powstawania (z wyłącze-
niem hałasu) 

4 4 

S 

Maszyny i urządzenia techniczne 

Spełnianie minimalnych wymagań bhp 16 46 U 

Instrukcja bhp dotycząca obsługi maszyn i urządzeń technicznych 24 88 U 

Dokumentowanie okresowych przeglądów i napraw maszyn i urządzeń 15   

Decyzje UDT dopuszczające maszyny i urządzenia do eksploatacji 2 2 U 

 Pilarka tarczowa wzdłużna z ręcznym posuwem materiału 

Wyposażenie w osłonę piły 4 8 U 

Wyposażenie w klin rozszczepiający zapobiegający odrzutowi materiału 4 5 U 

Ustawienie klina rozszczepiającego  5 14 U 

Stosowanie przesuwadeł przy piłowaniu wąskich elementów 2 5 U 

 Pilarka tarczowa poprzeczna górnowrzecionowa 

Wyposażenie w osłonę piły 1 1 U 

Wykluczenie samoistnego wychylenia piły z położenia wyjściowego 3 3  

Cofanie się zębów piły poza listwę oporową w położeniu nieroboczym 3 3 U 

Samoczynne powracanie piły do położenia wyjściowego i pozostawanie tu do 
czasu jej ponownego wprowadzenia w ruch 

3 3 
U 

Wyposażenie pilarki w urządzenie ograniczające wychylenie piły poza kra-
wędź stołu 

3 3 
U 

 Strugarka wyrówniarka 

Szczeliny robocze w stołach (ich szerokość, odległości między brzegami sto-
łu, a ostrzami noży) 

3 3 
U 

 Frezarki górnowrzecionowe 

Wyposażenie w osłonę frezu 2 2 U 
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 Wiertarki 

Zabezpieczenie przed dostępem wierteł w wiertarkach wielowrzecionowych  1 1 U 

 Tokarki 

Zabezpieczenie osłoną uchwytu tokarki ze szczękami mocującymi 1 1 U 

 Szlifierki taśmowe 

Osłona koła napędowego i napinającego w szlifierce z ruchomym stołem  2 3 U 

Wyposażenie szlifierki taśmowej z ruchomym stołem w zabezpieczenia przed 
gromadzeniem się ładunków elektryczności statycznej 

2 3 
U 

 Szlifierka tarczowa (pionowa) 

Podłączenie szlifierki do instalacji odpylającej 2 3 U 

 Obrabiarki kombinowane 

Zdejmowanie nie pracujących narzędzi (jeżeli nie są wbudowane w korpus 
obrabiarki) 

4 6 
U 

Urządzenia i instalacje energetyczne 

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpo-
średnim  

13 34 
U 

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośred-
nim 

10 26 
U 

Właściwie eksploatowanie urządzeń i instalacji energetycznych 8 18 U 

Składowanie i magazynowanie 

Składowanie poza strefą elektrycznej linii napowietrznej 4   

Właściwie składowane lub /i magazynowane 12   

 
W celu usunięcia ww. nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali środki prawne 

zobowiązujące pracodawców do podjęcia stosownych działań (667 decyzji i 172 wnio-
ski w wystąpieniach). W efekcie prawie wszystkie ww. uchybienia zostały wyelimino-
wane (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 91% wydanych decyzji i 
uwzględniono 81% wniosków), w tym wszystkie stwarzające bezpośrednie zagrożenie 
dla życia i zdrowia pracowników. 

Reasumując, wysoki wskaźnik częstości wypadków przy pracy oraz efekty uzy-
skane w wyniku działań kontrolnych wskazują, że zakłady przemysłu drzewnego po-
winny być nadal objęte specjalistyczną kontrolą ze szczególnym uwzględnieniem za-
grożeń charakterystycznych dla przemysłu drzewnego, związanych z obsługą obrabia-
rek do drewna.  
 
4.20. Kontrole zakładów produkujących wyroby piekarskie i mączne 

 
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 34 kontrole w za-

kładach przemysłu piekarniczego, w których łącznie było zatrudnionych 1145 pracow-
ników. Zatrudnienie w kontrolowanych zakładach kształtowało się w przedziale od 1 do 
196 pracowników. W toku kontroli ujawniono liczne nieprawidłowości. Zwraca uwagę 
wysoki odsetek zakładów, w których stwierdza się niewłaściwy stan techniczny po-
mieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń pracy. Niewłaściwy 
stan wynikał z ich utrzymania, braku bieżącej konserwacji, naprawy, usuwania powsta-
łych uszkodzeń itp. Stwierdzono również znaczne zaniedbania w zakresie badań i po-
miarów skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń energetycznych 
oraz pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy (hałasu i 
pyłów). Zaniedbania te stwierdzano najczęściej w małych piekarniach. W prawie co 
czwartym kontrolowanym zakładzie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przepro-
wadzenia i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz 
nieuwzględnienia w ocenie ryzyka zagrożeń związanych z czynnikami termicznymi, 
hałasem i obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego. Zbyt małą wagę przywiązy-
wano w kontrolowanych zakładach do informowania pracowników o zagrożeniach i 
sposobach ograniczania, o czym świadczą nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, okre-
ślenia wymogów bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, instrukcji 
bhp dla maszyn i urządzeń, szkoleń w zakresie bhp oraz przeprowadzania badań profi-
laktycznych pracowników. 
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W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali ogółem 278 decyzji 
nakazowych. Zakres wydanych decyzji przedstawiono na poniższym wykresie. 
 

Wykres 4.2.  Zakłady produkujące wyroby piekarskie i mączne – wydane decyzje  
 

 

Zastosowane środki prawne doprowadziły do ograniczenia lub likwidacji prawie 
wszystkich nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 
94% decyzji). Na przykład: w 4 zakładach wyeliminowano z procesów pracy zagroże-
nia wypadkowe wynikające z eksploatowania niesprawnych maszyn i urządzeń tech-
nicznych, w 4 zakładach poprawiono stan techniczny pomieszczeń pracy, w 5 zakła-
dach doprowadzono pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne do stanu zgod-
nego z wymogami przepisów, w 13 zakładach usunięto nieprawidłowości w zakresie 
eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, w 5 zakładach zapewniono ład 
i porządek w ciągach komunikacyjnych, w 8 zakładach wykonano ocenę i udokumen-
towano ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy oraz poinformowano 35 pracowników 
o występujących zagrożeniach na stanowiskach pracy, 26 pracowników poddano 
wstępnemu lub okresowemu badaniu lekarskiemu. 

Wyniki działalności kontrolnej inspektorów pracy w piekarniach wskazują na za-
niedbania ze strony pracodawców w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. 
Skala ujawnionych nieprawidłowości jest wyraźnie uzależniona od wielkości samego 
podmiotu. Najwięcej nieprawidłowości, mających istotny wpływ na stan bezpieczeń-
stwa pracy, ujawniono w małych zakładach. Trudna sytuacja finansowa, związana z 
wysokimi kosztami produkcji oraz kosztami ponoszonymi przy dostosowaniu zakładów 
do wymogów sanitarnych, powoduje, że w zakładach tych nie przeznacza się odpo-
wiednich środków na poprawę warunków pracy lub utrzymanie ich na określonym, nie-
zbędnym poziomie. Wyniki kontroli wskazują na potrzebę monitorowania przez inspek-
torów pracy podejmowanych przez pracodawców działań mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa pracy oraz prowadzenie działalności prewencyjnej i szkoleniowej w 
zakresie upowszechniania wiedzy nt. zagrożeń i sposobów ich ograniczania, zwłasz-
cza w małych piekarniach. 
 
4.21. Bezpieczeństwo eksploatacji elektroenergetycznych urządzeń i sieci 

średniego napięcia u odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci 
dystrybucji energii elektrycznej 

 
W 2012 roku inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole w 10 zakładach pracy. 

Do kontroli dobrano zakłady przemysłowe z branży stolarskiej i produkcji mebli bezpo-
średnio przyłączone do sieci dystrybucyjnej średnich napięć. Celem kontroli było doko-
nanie oceny przestrzegania wymagań bezpieczeństwa eksploatacji oraz organizacji 
bezpiecznej pracy przez podmioty będące odbiorcami energii elektrycznej na poziomie 
średnich napięć, którzy bezpośrednio są podłączeni do sieci dystrybucji energii elek-
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trycznej. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto zakres tych kontroli oraz stwierdzone 
nieprawidłowości. 
 

Tabela 4.20.  Urządzenia i sieci elektroenergetyczne – nieprawidłowości 
 

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

O – obiekty, D – dokumenty, Z – inne 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Brak  
Uchy-
bienia 

ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH 

Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy dotycząca urządzeń i instalacji elek-
troenergetycznych eksploatowanych przez odbiorcę przyłączonego bezpo-
średnio do sieci dystrybucji energii elektrycznej na poziomie średnich napięć 

D 10 3 
1 
 

Realizacja przez prowadzącego eksploatację obowiązku wydawania poleceń 
pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach i instalacjach energetycz-
nych oraz dopuszczania do wykonywania tych prac 

Z 
10 

 
3 
 

1 
 

Wykazy poleceniodawców z określonym zakresem udzielonego upoważnienia 
sporządzone przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energe-
tycznych 

D 
10 

 
5 
 

1 
 

Ocena poprawności wystawianych poleceń pisemnych na prace wykonywane 
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w odniesieniu do wymagań 
określonych w § 67 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w 
sprawie bhp przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

D 
27 

 
2 
 

10 
 

DODATKOWE KWALIFIKACJE 

Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. 

P 56 0 0 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA EKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI ENERGETYCZNYCH 

Instrukcje eksploatacji zatwierdzone przez pracodawcę określające procedury i 
zasady wykonywania niezbędnych czynności przy eksploatacji urządzeń i 
instalacji energetycznych 

D 
37 

 
1 
 

3 
 

Schematy jednokreskowe odwzorowujące aktualny stan układu sieci odbiorczej 
wraz z określeniem opisu poszczególnych elementów urządzeń elektroenerge-
tycznych 

D 
30 

 
1 
 

7 
 

NARZĘDZIA PRACY I SPRZĘT OCHRONNY STOSOWANY PRZY EKSP. URZĄDZEŃ I INSTALACJI ENERG. 

Ustalony przez pracodawcę sposób ewidencjonowania i kontroli sprzętu 
ochronnego 

Z 10 5 2 

Wyznaczone miejsca do przechowywania narzędzi pracy i sprzętu ochronnego S 25 3 6 

Poddawanie okresowym próbom narzędzia pracy i sprzęt ochronny Z 10 1 3 

Poprawność oznakowania sprzętu ochronnego (numer ewidencyjny, data na-
stępnej próby okresowej, cechy przeznaczenia) 

Z 10 3 2 

Okresowe sprawdzanie przez osoby dozoru stanu technicznego, stosowania, 
przechowywania i ewidencji sprzętu ochronnego oraz środków ochrony indywi-
dualnej 

Z 10 4 3 

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

Z 10 2 4 

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

Z 10 2 5 

Sprzęt stosowany do sprawdzania braku obecności napięcia na elementach 
obwodów pozbawionych napięcia 

Z 10 0 3 

ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE, ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

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

P 56 0 6 

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

P 47 0 0 

OBIEKTY I POMIESZCZENIA PRACY ZW. Z EKSPLOATACJĄ URZĄDZEŃ I INSTALACJI ENERGETYCZNYCH 

Stan techniczny użytkowanych obiektów i pomieszczeń pracy związanych z 
eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych 

O 25 0 1 

Oznakowanie obiektów z zainstalowanymi urządzeniami i instalacjami energe-
tycznymi 

O 25 0 2 

Zabezpieczenia pomieszczeń i terenu ruchu energetycznego przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

O 28 0 1 

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

O 27 0 8 
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WENTYLACJA, OGRZEWANIE, OŚWIETLENIE 

Wymiana powietrza w pomieszczeniach pracy związanych z eksploatacją 
urządzeń i instalacji energetycznych 

O 23 0 0 

Oświetlenie dzienne i elektryczne w pomieszczeniach ruchu elektrycznego O 28 0 4 

Badanie ochrony przeciwporażeniowej dla sieci u urządzeń elektroenergetycz-
nych pracujących na poziomie średnich napięć 

Z 10 2 1 

Badanie ochrony przeciwporażeniowej dla obwodów odbiorczych zasilanych 
napięciem do 1 kV 

Z 10 1 2 

Stan techniczny eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycznych Z 10 1 3 

 
W celu usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów i zasad bezpieczeństwa 

pracy, inspektorzy pracy wydali ogółem 106 decyzji nakazowych oraz skierowali do 
pracodawców 4 wystąpienia zawierające 6 wniosków. Zastosowane środki prawne 
doprowadziły do ograniczenia lub likwidacji wszystkich nieprawidłowości (na dzień spo-
rządzania niniejszej informacji wykonano 100% wydanych środków prawnych). 

Wyniki kontroli w zakładach eksploatujących elektroenergetyczne urządzenia i 
sieci średnich napięć, przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucji energii elek-
trycznej, wskazują na zaniedbania ze strony pracodawców w kształtowaniu bezpiecz-
nych warunków pracy. Należy zauważyć, że stwierdzone nieprawidłowości nie były 
spowodowane trudnościami finansowymi w spółkach, a w przeważającej ilości brakiem 
dyscypliny pracy u osób wykonujących pracę i sprawujących obowiązki dozoru i eks-
ploatacji, o czym świadczy, jak już zaznaczono uprzednio, liczba usterek możliwych do 
usunięcia w czasie trwania kontroli. Wyniki kontroli wskazują na potrzebę podjęcia 
przez właścicieli spółek wzmożonego i trwałego nadzoru nad pracą podległych pra-
cowników, który zapobiegałby występowaniu w przyszłości nieprawidłowości tego typu. 
Monitorowanie przez pracodawców zmian w prawie obejmującym zagadnienia energe-
tyczne, umożliwiłoby podejmowanie prawidłowych działań wpływających na poprawę 
bezpieczeństwa pracy w kontrolowanych podmiotach. Biorąc pod uwagę liczbę stwier-
dzonych nieprawidłowości i wydanych decyzji nakazowych, celowe jest prowadzenie 
działań prewencyjnych i kontrolnych w zakładach zajmujących się eksploatacją elek-
troenergetycznych urządzenia i sieci średnich napięć, przyłączonych bezpośrednio do 
sieci dystrybucji energii elektrycznej. 
 
4.22. Kontrole zakładów zajmujących się przetwarzaniem i konserwowaniem 

mięsa oraz produkcją wyrobów z mięsa 
 

W 2012 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 10 kontroli w zakładach prze-
twórstwa mięsnego. Kontrolowane zakłady zatrudniały ogółem 1111 pracowników, w 
tym 317 w działach przetwórstwa mięsa. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto za-
kres tych kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości 
   

Tabela 4.21.  Zakłady przetwórstwa mięsnego – nieprawidłowości 
 

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

I – środki ochrony indywidualnej, O – obiekty, pomieszczenia, D – dokumenty, Z – inne 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Brak 
Uchy-
bienia 

OBIEKTY I POMIESZCZENIA PRACY 

Dostosowanie pomieszczeń pracy do wymagań bhp O 21 0 0 

Stan posadzek (zmywalne, nieśliskie…) O 21  1 

Zabezpieczenie otworów technologicznych w posadzce (np. studzienek) O 21 0 2 
POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne (rodzaj, wielkość, usytuowanie) O 11 1 0 

Wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych O 11 2 2 
WENTYLACJA, OGRZEWANIE, OŚWIETLENIE 

Wentylacja ogólna w pomieszczeniach pracy O 21 0 0 

Temperatura w pomieszczeniach pracy O 8  0 

Oświetlenie światłem: dziennym O 21 0 0 

 elektrycznym O 21 0 1 

 awaryjne O 15 0 0 
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PROCESY TECHNOLOGICZNE 

Dostosowanie powierzchni i przestrzeni na st. pracy do rodzaju wyk. czynności   S 115  1 

Organizacja stanowisk pracy (wyposażenie stanowisk pracy) S 115 0 0 

Stosowanie narzędzi pomocniczych (np. popychaczy) S 25 5 0 

Zabezpieczanie ostrych narzędzi ręcznych przed dostępem  S 62 0 0 

Wyposażenie umywalek w zawory wodne otwierane bez użycia rąk U 42 0 0 

Szczelność komór wędzarniczych i służących do parzenia  U 30 0 0 

Zabezpieczenie przed pozostawieniem człowieka w komorze chłodniczej O 10 0 0 

Udostępnienie pracownikom instrukcji bhp Z 10 0 1 
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 

Spełnienie minimalnych wymagań: urządzenia ochronne U 77 2 0 

Spełnienie minimalnych wymagań: elementy sterownicze  U 83 4 1 

Spełnienie minimalnych wymagań: instrukcje bezpiecznej obsługi U 87 1 18 

Spełnienie zasadniczych wymagań w zakresie bhp dla maszyn i urządzeń tech. U 87 0 0 

Dopuszczenie urządzenia tech. do eksploatacji bez wymaganej decyzji UDT U 14 0 0 
URZĄDZENIA I INSTALACJE ENERGETYCZNE 

Zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej  U 70 0 0 

Zapewnieni właściwej eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych U 70 1 1 

Pomiary skutecz. ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim D 10 1 0 

Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim  D 10 1 0 

Zabezpieczenie instalacji przed uszkodzeniem mech. i działaniem wody  S 72 0 1 
TRANSPORT 

Opracowanie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych. Z 10 0 2 

Oznakowanie dróg i przejść komunikacyjnych O 10 0 1 

Stan techniczny dróg transportowych i przejść komunikacyjnych O 10  0 

Wyposażenie elementów obiektu (ścian, ościeżnic…) w urządzenia odbojowe  O 10 1 0 

Przestrzeganie norm ręcznego przemieszczania ciężarów P 61 0 0 
MAGAZYNOWANIE 

Udostępnienie pracownikom instrukcji magazynowania i składowania P 24 0 4 

Składowanie materiałów O 15  1 
CZYNNIKI SZKODLIWE W ŚRODOWISKU PRACY 

Pomiary czynników szkodliwych środowiska pracy D 10 2 1 

Informowanie pracowników o wynikach pomiarów czynników szkodliwych P 272 1 3 

Wyposażenie pracowników w ochrony osobiste P 191 0 0 

Spełnienie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej I 31 0 0 

Dobór ochron osobistych do występujących zagrożeń skaleczeniem I 30 0 0 

Dobór ochron osobistych do występujących zagrożeń chemicznych I 15 0 0 

Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze P 146 0 0 
PRZYGOTOWANIE DO PRACY 

Szkolenia w zakresie bhp wstępne stanowiskowe P 149 5 0 

Szkolenia w zakresie bhp okresowe P 254 118 0 

Szkolenie pracodawcy P 11 0 0 

Badania lekarskie wstępne P 69 1 1 

Badania lekarskie okresowe P 140 2 0 

Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne P 24 0  
SŁUŻBA BHP 

Organizacja służby bhp Z 10 1 0 

Przeprowadzanie udokumentowanych kontroli stanu bhp w zakładzie Z 9 0 2 

Sporządzanie co najmniej raz w roku analiz stanu bhp w zakładzie Z 9 1 3 
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 

Udokumentowanie oceny ryzyka zaw. (identyfikacja wszystkich zagrożeń) Z 10 3 1 

Uaktualnianie oceny ryzyka zaw. po zaistniałych wypadkach przy pracy Z 7 2 0 

Realizacja zaplanowanych działań korygujących i zapobiegawczych Z 7 0 0 

Informowanie pracowników o wynikach oceny P 219 16  
WYPADKI PRZY PRACY 

Ustalanie wszystkich okoliczności wypadków w prowadzonych dochodzeniach  D 36 20 0 

Ustalanie faktycznych przyczyn wypadków D 36 18 0 

Ustalanie środków i wniosków profilaktycznych D 36 20 0 

Realizacja środków i wniosków profilaktycznych D 36 4 0 

 
W celu usunięcia ww. nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali ogółem 95 de-

cyzji nakazowych oraz skierowali do pracodawców 8 wystąpień zawierających 25 
wniosków. Zastosowane środki prawne doprowadziły do ograniczenia lub likwidacji 
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prawie wszystkich nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji wyko-
nano 98% wydanych środków prawnych). 

Przeprowadzone kontrole wskazały, że stan warunków pracy, przestrzeganie 
przepisów i zasad oraz prawna ochrona pracy, nie zawsze są zadawalające. Niemniej, 
porównując wyniki kontroli i skalę stwierdzonych nieprawidłowości z kontrolami prowa-
dzonymi w latach ubiegłych, należy stwierdzić systematyczną i znaczącą poprawę w 
kontrolowanych zakładach (szczególnie w dużych zakładach mięsnych) w zakresie: 
stanu technicznego użytkowanych obiektów i pomieszczeń pracy, wyposażenia tech-
nicznego w maszyny i urządzenia do produkcji mięsa i przetworów, wyposażenia po-
mieszczeń higieniczno-sanitarnych. Więcej nieprawidłowości stwierdza się w małych 
zakładach przetwórczych i ubojniach.  

Pracodawcy, jako główną przyczynę występowania naruszeń przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy, najczęściej podawali brak środków finansowych, ponie-
sione ogromne wydatki związane z przeprowadzoną modernizacją w celu dostosowa-
nia zakładu do wymogów sanitarnych obowiązujących w Unii Europejskiej, ogólną złą 
sytuacją ekonomiczną w kraju, brak stabilizacji na rynku żywca, spadek opłacalności 
produkcji wynikający ze wzrostu kosztów zakupu żywca i dużej konkurencji na rynku. 
Trudno uznać te przesłanki za usprawiedliwienie, bowiem inspektorzy pracy ustalili, że 
usuniecie niektórych z naruszeń przepisów bhp nie wymagało nakładów finansowych. 
Wystarczyłoby odpowiednie zaangażowanie. Najczęstsze przyczyny naruszeń przepi-
sów bhp przez pracodawców to: nieznajomość przepisów regulujących obowiązki bhp 
w zakładach przetwórstwa mięsnego i to zarówno przez pracowników jak i pracodaw-
ców, brak identyfikacji wszystkich zagrożeń wypadkowych występujących na stanowi-
skach pracy, nieudokumentowanie w sposób prawidłowy oceny ryzyka zawodowego 
oraz niepowiadomienie o zagrożeniach pracowników, pośpiech przy pracy, świadome 
omijanie znanych pracownikom przepisów i zasad bhp, lekceważenie zagrożeń na sta-
nowiskach pracy, w tym ryzykanctwo i brawura pracowników, świadome tolerowanie 
przez nadzór i pracodawcę odstępstw od obowiązujących przepisów podczas wykony-
wania pracy oraz słabo działające wyspecjalizowane służby bhp, komórki nadzoru, 
kadry w zakładach.  

Przeprowadzane kontrole wykazały, że tylko w 2 zakładach (zatrudniających 
powyżej 100 pracowników) powołano etatową służbę bhp (jednoosobowe wyodrębnio-
ne komórki organizacyjne). Natomiast w 8 zakładach masarskich zadania służby bhp 
zlecono osobom spoza zakładu, prowadzącym działalność w tym zakresie. W ocenie 
inspektorów pracy, obowiązki służby bhp w małych zakładach, najczęściej sprowadzają 
się do przeprowadzenia dochodzeń powypadkowych, sporządzenia dokumentacji z 
wypadków oraz udziału w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego. Służby te często 
zaniedbują obowiązek bieżącej kontroli stanowisk pracy w zakładzie i informowania 
pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach, sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyj-
nych mających na celu zapobieganie zagrożeniom wypadkowym oraz poprawę warun-
ków pracy. 

Podsumowując, w zakładach przetwórstwa mięsnego w dalszym ciągu wystę-
pują uchybienia w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Skala ujawnionych 
nieprawidłowości jest wyraźnie uzależniona od wielkości samego podmiotu. Najwięcej 
nieprawidłowości ujawniono w małych zakładach przetwórczych i ubojniach. Niemniej, 
porównując wyniki kontroli i skalę nieprawidłowości stwierdzonych w 2012 roku z kon-
trolami prowadzonymi w latach ubiegłych, widzimy poprawę, szczególnie w dużych 
zakładach mięsnych. Wyniki wskazują, że w kontrolowanych zakładach nastąpił nie-
znaczny spadek wskaźnika częstości wypadków. Niemniej wskaźnik częstości wypad-
ków dla tych zakładów kilkakrotnie przewyższa wskaźnik dla naszego regionu (w latach 
2009-2012 /do dnia kontroli/ w kontrolowanych zakładach odnotowano 36 wypadków 
przy pracy). Wyniki kontroli wskazują na potrzebę kontynuowania kontroli warunków 
pracy, w szczególności w małych ubojniach i masarniach. 
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V.  DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 
 
5.1. Program informacyjno-promocyjny w budownictwie 
 

Celem programu było poszerzenie wiedzy o bhp, zwłaszcza w małych firmach 
wykonujących roboty rozbiórkowe, instalacyjne lub wykończeniowe oraz zwiększenie 
świadomości w zakresie zapobiegania i ograniczania ryzyka związanego z wykonywa-
niem tych robót. obejmował następujące działania:  

 szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców - w szczególności rozpoczynają-
cych działalność w budownictwie - dotyczące prawidłowego przygotowania pra-
cowników do pracy, stosowania właściwych środków ochrony oraz skutecznego 
nadzoru nad stanowiskami pracy, 

 wsparcie merytoryczne i pomoc doradcza dla małych firm budowlanych - 
uczestników szkoleń – zainteresowanych dostosowywaniem warunków pracy 
do wymaganych standardów bhp w budownictwie,  

 współpraca z partnerami społecznymi, organami nadzoru budowlanego, insty-
tucjami upowszechniającymi problematykę bhp, producentami środków ochro-
ny, a także generalnymi wykonawcami i nadzorem inwestorskim w zakresie 
planowania bhp i nadzoru nad bezpieczeństwem pracy, 

 popularyzacja wiedzy o bezpieczeństwie na budowie – w ramach kampanii spo-
łecznej, wspierającej program. 

Poniżej zestawienie działań podejmowanych w ramach programu. 
 

Tabela …. Program informacyjno-promocyjna w budownictwie - działania 

Działania podejmowane w ramach programu Liczba 

Szkolenia zorganizowane w OIP w związku z realizacją programu prewencyjnego „Promo-
cja standardów BHP”  

 

5 

Uczestnicy szkoleń zorganizowanych w OIP w związku z realizacją programu prewencyj-
nego „Promocja standardów BHP”  

 

62 

Pracodawcy, którzy przystąpili do programu prewencyjnego „Promocja standardów BHP”  
 

13 

Pracodawcy, którzy pozytywnie zakończyli udział w programie prewencyjnym „Promocja 
standardów BHP” (otrzymali świadectwo uczestnictwa)  

 

9 

Duże place budów objęte stałą opieką/ monitoringiem inspektora pracy  
 

12 

Informacje w mediach związane z realizacją tematu (ogółem, radio, telewizja, prasa lokal-
na)  

 

40 

Okres udzielania porad dla pracodawców branży budowlanej (infolinia, dyżur inspektora 
pracy w siedzibie OIP, w siedzibach partnerów społecznych, itp.)  

 

cały rok 

Pokazy zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej wykorzystywanych przy 
pracach na wysokości (organizowanych dla pracodawców)  

 

2 

Uczestnicy pokazów zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej wykorzysty-
wanych przy pracach na wysokości (organizowanych dla pracodawców)  

 

120 

Spotkania/seminaria dotyczące problematyki przygotowania inwestycji w kontekście przy-
szłego zarządzania bhp na placu budowy, organizowane dla inwestorów / wykonawców 

 

6 

Uczestnicy spotkań/seminariów dot. problematyki przygotowania inwestycji w kontekście 
przyszłego zarządzania bhp na placu budowy, organizowanych dla inwestorów 
/wykonawców 

 

47 

Pozostałe spotkania/seminaria/ szkolenia dotyczące problematyki związanej z budownic-
twem/ upadkami z wysokości z wyłączeniem spotkań informacyjnych organizowanych w 
związku z realizacją programu, a także spotkań/seminariów dla inwestorów / wykonawców 

 

6 

Uczestnicy pozostałych spotkań/ seminariów/ szkoleń dotyczących problematyki związanej 
z budownictwem/ upadkami z wysokości, z wyłączeniem spotkań informacyjnych organizo-
wanych w związku z realizacją programu prewencyjnego „Promocja standardów BHP” a 
także spotkań/ seminariów dla inwestorów / wykonawców 

 

145 

Inspektorzy/ pracownicy OIP (łącznie z oddziałami) zaangażowani w realizację tematu  
 

9 

 
Z powyższej tabeli wynika, że w ramach programu realizowaliśmy różnorodne 

działania. Na przykład w ramach programu „Promocja standardów BHP” przeprowa-
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dzono 5 szkoleń. Podczas szkoleń omówiono m.in. działania kontrolne i prewencyjne 
OIP w budownictwie oraz zaprezentowano przykłady nieprawidłowości najczęściej 
stwierdzanych przez inspektorów na placach budowy. Ponadto przedstawiono prezen-
tację nt. nowoczesnych metod i środków chroniących pracowników przed upadkiem z 
wysokości. W pierwszej połowie listopada inspektorzy pracy przeprowadzili audyty 
końcowe w przedsiębiorstwach biorących udział w programie prewencyjnym. W wyniku 
wizyt kontrolnych, w 9 przedsiębiorstwach pozytywnie zweryfikowano skuteczność 
podjętych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Podsumowanie programu 
połączone ze szkoleniem odbyło się w listopadzie w siedzibie Okręgu. Na zakończenie 
spotkania przedsiębiorcy, którzy uzyskali pozytywne wyniki podczas końcowej wizyty 
kontrolnej otrzymali świadectwo poświadczające ukończenie programu. 

Inny przykład naszych działań to zorganizowane w marcu seminarium „Ograni-
czanie wypadków przy pracy”. Seminarium odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyło prawie 150 osób. Byli to 
przedstawiciele władz województwa, parlamentarzyści, członkowie organizacji związ-
kowych, organizacji pracodawców, przedstawiciele organów nadzoru i kontroli, pra-
cownicy służb bhp. Uczestnicy seminarium mogli skorzystać z bogatej oferty wydawni-
czej, zapoznać się z nowościami na rynku artykułów bhp oraz uzyskać poradę z zakre-
su prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych.  

Kolejny przykład naszych działań to zorganizowany we wrześniu piknik eduka-
cyjny. Pokazy prawidłowego montażu rusztowań budowlanych, bezpiecznego użytko-
wania wózków widłowych, bezpiecznej pracy na wysokości, zatrzymywania osób nie-
bezpiecznych, symulacji ewakuacji z zadymionego pomieszczenia czy obsługi pilarki 
oraz liczne konkursy z wartościowymi nagrodami, dotyczące wiedzy w zakresie bhp 
czy udzielania pierwszej pomocy, to tylko niektóre z atrakcji tego pikniku, który odbył 
się na terenie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie. W ramach pikniku odbyła się także konferencja poświęcona 
bezpieczeństwu pracy i metodom zapobiegania wypadkom. Uczestnicy pikniku mogli 
zapoznać się z ofertą wystawców, skorzystać z porad z zakresu bhp, wziąć udział w 
konkursach lub pokazach. Na kilkudziesięciu stoiskach prezentowali się m.in. produ-
cenci odzieży, obuwia i sprzętu ochrony indywidualnej, sprzętu ochrony zbiorowej oraz 
maszyn i urządzeń, a także urzędy nadzoru i kontroli  

 
Zdjęcie 5.1. – przykłady wydawnictw PIP dot. budownictwa 

       
 

Podsumowując należy stwierdzić, że najskuteczniejszą formułą realizacji dzia-
łań prewencyjnych adresowanych do branży budowlanej niezmiennie są wszelkiego 
rodzaju szkolenia, konferencje, pikniki edukacyjne i pokazy (np. stosowania środków 
ochrony indywidualnej i zbiorowej, montażu rusztowań).  Szerokiej grupie inwestorów 
uświadomiono, że konieczne jest uwzględnianie wydatków na bezpieczeństwo pracy 
na etapie planowania inwestycji. Pracodawcom przekazano na czym polega faktyczna 
realizacja obowiązków wynikających z przepisów bhp w zakresie organizacji pracy na 
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placu budowy – w szczególności prac na wysokości. Pracodawcom i pracobiorcom 
uświadomiono także, że środki ochrony zbiorowej eliminują ryzyko wypadku niezależ-
nie od zachowania pracownika. Kontynuowanie kampanii w następnych latach jest jak 
najbardziej wskazane. Ponadto jednym z kierunków działań prewencyjnych w budow-
nictwie podejmowanych w przyszłości powinna być edukacja dzieci i młodzieży. Dzieci 
należy edukować poprzez zabawę natomiast dla młodzieży szkolnej i akademickiej 
organizować należy spotkania edukacyjne, szkolenia. Nadal konieczne jest kierowanie 
naszych wydawnictw do przedsiębiorców branży budowlanej, ponieważ cieszą się bar-
dzo dużym zainteresowaniem. 
 
5.2. Program informacyjno-promocyjny: czas pracy a wypadki drogowe 
 

Cel kampanii to zapobieganie wypadkom komunikacyjnym związanym z naru-
szaniem przepisów o czasie pracy lub złym stanem psychofizycznym pracownika, po-
przez szkolenia pracodawców, przedsiębiorców, kierowców miejskich zakładów auto-
busowych, osób samozatrudniających się w sektorze transportowym w zakresie wy-
magań określonych dla kierowców oraz przyczyn wypadków przy pracy, będących 
skutkiem naruszenia przepisów o czasie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem przy-
czyn związanych z błędami organizacyjnymi i ludzkimi.  

W ramach kampanii popularyzowano informacje o przyczynach i okoliczno-
ściach tzw. wypadków komunikacyjnych związanych z nieprzestrzeganiem przepisów o 
czasie pracy, kosztach po stronie pracodawcy oraz promowano dobre praktyki. Poniżej 
zestawienie działań podejmowanych w ramach tej kampanii. 
 

Tabela 5.1. Kampania prewencyjna „Czas pracy a wypadki drogowe” 
 

Działania podejmowane w ramach programu Liczba 

Podmioty objęte działaniami informacyjnymi  25 

Podmioty (pracodawcy/ firmy działające w sektorze transportu, spedycji, komunikacji, 
itp.), do których przesłane zostało pismo informacyjno-prewencyjne dotyczące zagrożeń 
związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy 

40 

Szkolenia dla pracodawców zatrudniających kierowców zawodowych i/lub osób samo-
zatrudniających się w sektorze transportu 

1 

Uczestnicy szkoleń (pracodawcy zatrudniający kierowców zawodowych i/lub osoby 
samozatrudniające się w sektorze transportu), które wzięły udział w szkoleniach  

27 

Rozdysponowane egzemplarze wydawnictw (ulotki, broszury, plakaty)  412 

 
5.3. Program informacyjno-prewencyjny dot. dostosowania do minimalnych 

wymagań maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
 

Cel programu to zapobieganie wypadkom przy obsłudze maszyn do przetwór-
stwa tworzyw sztucznych poprzez:  

 przeprowadzenie szkoleń dla pracodawców i przedsiębiorców (użytkowników 
maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych) odpowiedzialnych za zapewnie-
nie bezpieczeństwa użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,  

 dostosowanie użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań bhp przez pra-
codawców/przedsiębiorców - uczestników szkoleń, zainteresowanych zapew-
nieniem przestrzegania przepisów prawa pracy. 

Widzimy potrzebę realizacji tego programu, ponieważ wyniki kontroli dotyczących ma-
szyn nadal wskazują, że pracodawcy mają poważne problemy z dostosowaniem ich do 
minimalnych wymagań. Odnosi się to w szczególności do małych zakładów pracy, któ-
re potrzebują użytecznych przewodników ze zbiorami praktycznych komentarzy oraz 
przykładów działań dostosowawczych. Poniżej zestawienie działań podejmowanych 
w związku z realizacją programu 
 
 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2012 ROKU 

 

100 | S t r o n a  

 

Tabela 5.2. Działania informacyjno-prewencyjne dot. bezpieczeństwa przy maszynach 
 

Działania podejmowane w ramach programu 
 

 

Liczba szkoleń 1 

Liczba uczestników szkoleń 31 

Liczba seminariów 1 

Liczba uczestników seminariów 65 

Dystrybucja wydawnictw (liczba przekazanych 
broszur) 
 
 
 

„Bezpieczeństwo użytkowania maszyn” 
 
 
 
 

655 

 

5.4. Kampania informacyjna „Stres i inne czynniki psychospołeczne związane 
z pracą” 

 
Dotychczasowe nasze działania prewencyjno-kontrolne dotyczące przeciwdzia-

łania skutkom stresu, a także mobbingowi wskazują na ogólnospołeczny (sytuacja na 
rynku pracy), jak również wewnątrzzakładowy (wymagania związane z pracą) charak-
ter czynników psychospołecznych, które coraz częściej wpływają na stan zdrowia i 
bezpieczeństwa pracowników. Celem kampanii informacyjnej było zwrócenie uwagi 
wszystkich adresatów na źródła stresu i innych czynników psychospołecznych oraz 
praktyczne sposoby zapobiegania ich negatywnym skutkom. Poniżej zestawienie dzia-
łań podejmowanych w związku z realizacją kampanii.  
 

Tabela 5.3. Działania podejmowane w ramach kampanii informacyjnej związane ze stresem 
 

Działania podejmowane w ramach kampanii 
 

Liczba szkoleń 1 

Liczba uczestników szkoleń 21 

Liczba doniesień w mediach 7 

 
W ramach kampanii przekazywano wydawnictwa PIP dotyczące czynników psychospo-
łecznych (patrz poniżej). 
 

Zdjęcie 5.2. – przykłady wydawnictw PIP dot. czynników psychospołecznych 
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5.5. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 
 

Kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz 
popularyzacja zagadnień z zakresu prawa pracy wśród młodzieży szkół ponadgimna-
zjalnych to główne założenia kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start”. Od roku 
2006 istotnym elementem kampanii stał się program edukacyjny „Kultura bezpieczeń-
stwa”. Program ten jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz do 
młodzieży akademickiej. Cel programu to: 

 kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy wśród 
nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów, a także instytucji 
i placówek zainteresowanych problematyką oraz popularyzacja podstawowych 
zasad bezpiecznego wykonywania pracy oraz zagadnień z zakresu praworząd-
ności, 

 podniesienie wśród młodzieży szkolnej (w szczególności w szkołach o profilu 
budowlanym) i studentów poziomu wiedzy dotyczącej prawa pracy oraz infor-
mowanie o rozwiązaniach prawnych zapewniających młodym ludziom wcho-
dzącym na rynek pracy ochronę i bezpieczne warunki pracy – w dążeniu do 
zmniejszenia wysokich wskaźników wypadkowości w tej grupie. 

Poniżej zestawienie działań podejmowanych w ramach programu. 
 

Tabela 5.4. Program „Kultura bezpieczeństwa” 

 
Działania podejmowane w ramach programu  

Liczba szkół biorących udział w programie edukacyjnym  22 

Liczba nauczycieli, w tym akademickich, biorących udział w programie edukacyjnym  53 

Liczba lekcji przeprowadzonych w szkołach w związku z programem  253 

Liczba uczniów biorących udział w lekcjach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy pro-
wadzonych w związku z realizacją programu edukacyjnego 

4477 

Liczba uczniów biorących udział w pogadankach    350 

Liczba studentów biorących udział w zajęciach  376 

Liczba studentów biorących udział w pogadankach 250 

 

Działania prowadzone w ramach programu spotkały się z pozytywnym odbio-
rem zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Świadczy o tym pozytywna ocena mate-
riałów szkoleniowych oraz odsetek nauczycieli (96%), którzy deklarują chęć ponowne-
go udziału w programie. W naszej ocenie należy kontynuować wyżej opisane formy 
działań, celem dalszego upowszechniania wśród młodych ludzi – przyszłych pracowni-
ków wiedzy nt. bezpiecznych zachowań w procesie pracy. 
 
5.6. Program informacyjno-promocyjny „Ochrona pracy w rolnictwie indywi-

dualnym” 
 

Celem programu jest zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie 
zapobiegania i ograniczania zagrożeń występujących przy pracy rolniczej oraz kształ-
towanie kultury bezpieczeństwa pracy wśród:  

 rolników – w czasie wizytacji gospodarstw i miejsc prowadzenia prac polo-
wych, szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rolnictwie 
oraz konkursów promujących bezpieczne zachowania na wsi, 

 młodzieży i dzieci – w ramach działań edukacyjnych, polegających m.in. na 
przeprowadzaniu prelekcji i pokazów w szkołach podstawowych, gimna-
zjach lub szkołach zawodowych o profilu rolniczym, organizowaniu olimpiad, 
konkursów wiedzy oraz konkursów artystycznych. 

Jedną z podstawowych form oddziaływania inspekcji pracy na stan ochrony pracy w 
rolnictwie indywidualnym jest doradztwo techniczne, służące eliminowaniu zagrożeń 
dla życia i zdrowia w środowisku pracy. Zadanie to pracownicy OIP realizują wizytując 
miejsca prowadzenia prac polowych oraz pozostałych prac w obrębie obejść gospo-
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darskich (podwórza, zagrody i budynki inwentarskie), a także oceniając funkcjonowanie 
transportu rolniczego, w tym po drogach publicznych. W ramach działań edukacyjno-
promocyjnych poświęcamy dużo czasu na spotkania z dziećmi i młodzieżą wiejską, 
przeprowadzając pogadanki, szkolenia, prelekcje i konkursy. W trakcie tych działań 
przekazujemy wydawnictwa PIP. 
 

Zdjęcie 5.3. – przykłady wydawnictw PIP dot. ochrony pracy w rolnictwie 

      

 
Szczególną uwagę zwracano na zagrożenia występujące w czasie prac prowa-

dzonych na terenie zabudowanym w postaci niezabezpieczonych otworów zrzutowych 
i stropowych, użytkowania niewłaściwych drabin, braku zabezpieczenia drzwi i wrót 
przed samozamknięciem, złego stanu schodów lub braku przy nich barierek.  

Nadal wiele nieprawidłowości można zaobserwować podczas pozyskiwania 
drewna opałowego. Napotkane podczas wizytacji pilarki tarczowe zazwyczaj były wła-
snej konstrukcji, bez osłon tarczy piły, pasków klinowych lub pasa transmisyjnego oraz 
bez klina rozszczepiającego. Coraz częściej w gospodarstwach spotyka się pilarki łań-
cuchowe, które są w dobrym stanie technicznym.  

Podczas wizytacji prac polowych najwięcej nieprawidłowości i wynikających 
stąd zagrożeń zaobserwowano podczas prac żniwnych, a były to: brak osłon bocznych 
zespołu żniwnego kombajnu, przejazd kombajnów po drogach z zespołem żniwnym w 
pozycji roboczej, przewóz ludzi na załadowanych przyczepach, na bortach przyczep, 
na zaczepach i błotnikach ciągników, zły stan techniczny przyczep, brak oznakowania, 
niepodłączone hamulce. Ponadto stwierdzano brak osłon lub niepełne osłony wałka 
odbioru mocy przy różnego rodzajach pras do słomy i siana, fartucha ochronnego przy 
kosiarkach rotacyjnych, brak osłony bocznej napędu adaptera rozrzutnika obornika. 
Wyeksploatowany sprzęt w złym stanie technicznym bez odpowiednich osłon spotyka-
no najczęściej podczas wizytacji prac na polach należących do niewielkich obszarowo 
gospodarstw. 

Ze względu na wysoką wypadkowość w rolnictwie indywidualnym, wynikającą z 
tego, że środowisko pracy rolników jest bardzo złożone, prowadzone działania pre-
wencyjno-promocyjne miały na celu eliminowanie zagrożeń występujących w gospo-
darstwach rolnych oraz zwiększenie świadomości rolników w zakresie zagrożeń zwią-
zanych z codzienną pracą w gospodarstwie. Ponadto w ramach tych działań pracowni-
cy OIP odbyli cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą wiejską, w tym podczas praktyk ucz-
niowskich w gospodarstwach rolnych, uczestniczyli w konferencjach, prowadzili szko-
lenia, prelekcje i konkursy. Wykorzystanie różnych metod dydaktycznych miało zainte-
resować tematyką bezpieczeństwa jak największą liczbę mieszkańców wsi, co dzięki 
ścisłej współpracy z takimi instytucjami jak Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego, organami samorządowymi, ośrodkami doradztwa rolniczego i ZHP, udało się w 
znacznym stopniu osiągnąć. Na przykład do zjawisk pozytywnych należy zaliczyć 
większą dbałość rolników o ogólny porządek i estetykę w obejściach, przechowywanie 
maszyn w wyznaczonych miejscach, garażach, wiatach. 
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W tabelach zamieszczonych poniżej zawarto działania podejmowane w ramach 
programu. 

 
Tabela 5.5. Informacja zbiorcza z działalności edukacyjno-promocyjnej 
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12 254 - - 2 56 6 233 14 271 4 214 - - 8 2600 - 2690 

 
Tabela 5.6. Wizytacje w obszarze rolnictwa indywidualnego 

 

Wizytacje i obserwacje 
Liczba 

wizytacji 
Liczba 

pracujących 
 

Wizytacje: 151 170 

Gospodarstw rolników indywidualnych 100 119 

Gospodarstw rolników indywidualnych w ramach konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 16 16 

W związku z wypadkami przy pracy 26 26 

Gospodarstw prowadzących praktyczną naukę zawodu 9 9 
 

Wizytacja prac polowych: 31 35 

- wiosenne 13 14 

- żniwne 15 18 

- jesienne 3 3 

 
Tabela 5.7. Nieprawidłowości stwierdzane podczas wizytacji gospodarstw 

 

Nieprawidłowości 
stwierdzone podczas wizytacji indywidualnych gospodarstw rolnych 

Liczba 
zaobserwo-

wanych 
przypadków 

 

Nieprawidłowa eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych (prowizoryczne podłączenia, leżące 
bezładnie przewody, naprawiane drutem bezpieczniki itp.) 

9 

Eksploatowanie narzędzi elektrycznych np. szlifierek tarczowych własnej produkcji, maszyn wykona-
nych metodą „domową”, bez jakichkolwiek zabezpieczeń (brak osłon,); zły stan techniczny maszyn 

26 

Zły stan narzędzi ręcznych np. niezaklinowane stylisko siekiery 5 

Przechowywanie maszyn (bezładne, z wystającymi elementami roboczymi) 42 

Użytkowanie drabin stanowiących zagrożenie 30 

Brak barierek przy schodach, zły stan techniczny schodów 19 

Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów ściennych i stropowych 50 

Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów w ziemi, szamb, studni, zbiorników na gnojowicę 4 

Zagrożenia pożarowe, brak instalacji odgromowej 33 

Ogólny nieporządek 37 

Azbest w pokryciach dachowych; azbest wykorzystany do utwardzenia nawierzchni; inne przypadki 
występowania (np. wygrodzenie kurom wybiegu) 

szacunkowa 
ilość 10000 m

2
 

Nieprawidłowości związane ze stosowaniem środków ochrony roślin 13 

Inne dominujące nieprawidłowości– na przykład:   

- nie oddzielona część produkcyjna od mieszkalnej   85 

- źle zorganizowana praca przy dużych zwierzętach np. złe przejścia i dojścia  40 

- wystające ze ścian gwoździe 24 

- brak wyznaczonego miejsca zabaw dla dzieci 77 

- brak ogrodzonego kojca dla psów 81 

- brak apteczki 55 

- niezorganizowany punkt ppoż. / sprzęt ppoż. bez atestacji lub przeglądów 71 

- [inne – [brak zabezpieczenia drzwi i wrót przed samo-zamknięciem.] 46 
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Tabela 5.8. Techniczne bezpieczeństwo pracy i transportu 

 

Zaobserwowane nieprawidłowości 

Liczba maszyn 
poddanych oce-
nie/liczba obser-

wacji 

Liczba maszyn, w 
których stwier-

dzono nieprawi-
dłowości 

Liczba niepra-
widłowości 

Niewłaściwy stan techniczny: 

- ciągników 32 10 12 

- przyczep ciągnikowych 16 4 5 

Niewłaściwy sprzęg ciągnika z: 

- przyczepą rolniczą 12 8 8 

- innymi maszynami 4 2 2 

Brak osłon ruchomych elementów maszyn: 

- wałów przegubowo-teleskopowych 10 4 4 

- pił do cięcia drewna 6 6 15 

Niebezpieczna obsługa maszyn: 

- kosiarek 4 2 3 

- rozrzutników obornika 1 1 2 

- opryskiwaczy 2 1 1 

Niebezpieczna obsługa pras do słomy: 

- usuwanie zapchania słomą przy włączonym napędzie 
5 

- - 

- inne – brak osłon części ruchomych 1 1 

Nieprawidłowości przy obsłudze kombajnów: 

- brak osłon bocznych zespołu żniwnego 10 5 5 

Niebezpieczny przewóz ludzi: 

- na wozach i przyczepach załadowanych materiałami    2 

- na zaczepach, pomostach, błotnikach maszyn   1 

Nieprawidłowego transportu po drogach publicznych: 

- transport maszyn rolniczych w pozycji roboczej  2 2 2 

- brak sygnalizacji świetlnej i oznakowania 14 6 6 

 
Tabela 5.9. Działania w ramach rolnictw indywidualnego upowszechnianie w mediach  

 

 Liczba 

Publikacje prasowe 10 

Wywiady, felietony, reportaże TV 4 

Wywiady, felietony, reportaże radiowe 8 

Liczba przypadków zamieszczenia tematyki bhp w rolnictwie na innych stronach WWW (innych niż PIP) 7 

 
Podsumowując, duża liczba wypadków w polskim rolnictwie, w porównaniu do 

liczby wypadków w innych sektorach gospodarki, wskazuje na potrzebę kontynuowania 
działalności prewencyjnej i to nie tylko wśród samych rolników, ale również wśród mło-
dzieży szkół rolniczych oraz dzieci z wiejskich szkół podstawowych. Należy dążyć do 
tego, aby jak najczęściej ukazywały się w mediach publikacje informujące rolników o 
przyczynach wypadków występujących w gospodarstwach, poszerzać kontakty z sołty-
sami, związkami producentów, organizacjami rolniczymi oraz starać się uczestniczyć w 
zebraniach rolników i imprezach wiejskich, takich jak dożynki, festyny, wystawy. Dzia-
łania w postaci szkolenia rolników i uczniów, konkursów, olimpiad, wizytacji gospo-
darstw, punktów informacyjnych PIP na imprezach masowych sprawiają, że szerokie 
grono mieszkańców wsi w sposób bezpośredni lub pośredni ma kontakt z problematy-
ką bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. 
 
5.7. Program prewencyjny dla mikro-zakładów „Zdobądź dyplom PIP” 
 

Cel programu to poprawa wiedzy o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w ma-
łych zakładach, w szczególności w zakresie zapobiegania i ograniczania ryzyka zwią-
zanego z występującymi w ich działalności zagrożeniami, poprzez:  

 upowszechnianie wiedzy i przykładów dobrych praktyk, służących poprawie wa-
runków bezpieczeństwa i higieny pracy w tych zakładach,  

 wsparcie małych zakładów objętych programem Zdobądź dyplom PIP w zakre-
sie działań zmierzających do poprawy warunków bhp oraz doprowadzenia do 
stanu zgodnego z obwiązującymi przepisami prawa pracy, 
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 upowszechnianie problematyki bhp w małych zakładach w ramach współpracy 
z partnerami wspierającymi program (w szczególności Związek Rzemiosła Pol-
skiego, OHP, ZUS, organy samorządu terytorialnego, eksperci, inni). 

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy po-
mocy przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, 
identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę 
oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Przez cały czas realizacji programu pro-
mocyjnego pracodawcy mogą zwrócić się do inspektorów pracy o udzielenie wska-
zówek, fachowej pomocy. Po zakończeniu przez pracodawcę programu dostosowaw-
czego, wyznaczony inspektor pracy przeprowadza audyt. W oparciu o zgromadzoną 
dokumentację, okręgowy inspektor pracy podejmuje decyzję o przyznaniu Dyplomu. 

Zdjęcie 5.4. Dyplom PIP 

 

 

 W 2012 roku do 95 pracodawców wysłano zaproszenia do udziału w progra-
mie. Do programu przystąpiło 69 pracodawców, którzy wzięli udział w szkoleniach 
zorganizowanych przez OIP. Do kontroli audytowych przystąpiły 53 zakłady. Kontrole 
te z pozytywnym wynikiem przeszło 46 pracodawców. Ostatecznie właśnie tych 46 
pracodawców uzyskało Dyplom PIP. Uroczyste wręczenie Dyplomów PIP odbyło się w 
grudniu 2012 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie. 

 Pracodawcy podkreślali, że do przystąpienia do programu promocyjnego skło-
nił ich głównie brak wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. Ponadto 
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pracodawcy podkreślali, że dostosowanie swoich zakładów do wymagań bhp i prawa 
pracy bez pomocy inspektora pracy sprawiało im duże trudności. Bezpłatna pomoc 
inspektora pracy przyniosła wymierne efekty związane z poprawą warunków pracy 
oraz skorzystania z doświadczenia zawodowego inspektora pracy. Ponadto praco-
dawcy otrzymali listę kontrolną, poradnik prawa pracy, poradnik z zakresu bezpie-
czeństwa i higieny pracy dla pracodawców oraz publikacje dotyczące bhp w budownic-
twie, które były pomocnymi narzędziami do przeprowadzania samokontroli w zakła-
dach. Spójne i merytoryczne komentarze pomogły pracodawcom przygotować swoje 
zakłady do kontroli audytowych.  

 Podsumowując, w ocenie pracodawców uczestnictwo w organizowanych szko-
leniach pogłębiło ich wiedzę i pozwoliło na samodzielne i bezproblemowe usunięcie 
nieprawidłowości. Efekty uzyskane w ramach programu wskazują na potrzebę jego 
kontynuacji w kolejnych latach. 
 
5.8. Konkursy promujące pożądane postawy w zakresie ochrony pracy 
 

Konkursy, których organizatorem lub współorganizatorem była Państwowa In-
spekcja Pracy honorują proaktywne postawy i osiągnięcia ich uczestników w zakresie 
wiedzy o bhp, dbałości o jakość stanowisk pracy oraz organizację pracy bezpiecznej. 
Zgodnie z regulaminami konkursów uczestniczyły w nich następujące podmioty: 

 „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – pracodawcy,  

 „Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy” – społeczni inspektorzy 
pracy, 

 „Konkurs dla pracowników młodocianych” – pracownicy młodociani zatrudnieni 
w rzemiośle w celu przygotowania zawodowego, 

 „Buduj bezpiecznie” – pracodawcy, przedsiębiorcy, 

 „Bezpieczne gospodarstwo rolne” – rolnicy indywidualni, 

 „Bezpieczne lato” – uczniowie (zuchy i harcerze). 
W tabeli zamieszczonej poniżej określono liczbę uczestników poszczególnych konkur-
sów. Niektóre z nich były organizowane w ramach kampanii lub programów opisanych 
wcześniej. 
 

Tabela 5.10. Konkursy  

 
Nazwa konkursu Liczba uczestników 

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 7 

„Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” 5 

„Konkurs dla pracowników młodocianych” 122 

„Buduj bezpiecznie” 5 

„Bezpieczne gospodarstwo rolne” 23 

„Bezpieczne lato” 81 

 
Oprócz ww. konkursów zorganizowaliśmy jeden konkurs w ramach „Warmiń-

sko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadów przy Pracy”, tj. konkurs plastyczny dla 
dzieci i młodzieży na temat: „Działania zapobiegające wypadkom przy pracy”. Pierwszy 
etap oceny prac zgłoszonych do konkursu, odbywał się w zakładach pracy. Do drugie-
go etapu zgłoszono 51 najlepszych prac. Nagrody wręczono podczas pikniku eduka-
cyjnego „Prewencja wypadkowa – Kultura bezpieczeństwa”.  
 
5.9. Kampania informacyjna „Poznaj swoje prawa w pracy” 
 

Celem kampanii było upowszechnianie wśród pracodawców, przedsiębiorców i 
pracowników, studentów i uczniów, a także partnerów społecznych i instytucjonalnych 
oraz ogółu społeczeństwa wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy. Działania 
w ramach kampanii polegały na: 
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 dotarciu z przekazem kampanii, dotyczącym prawa pracy do pracodawców i 
pracowników,  

 zachęcaniu pracodawców i pracowników do podnoszenia poziomu wiedzy na 
temat praw i obowiązków w pracy, 

 uświadomieniu pracodawcom i pracownikom wpływu przepisów prawa pracy na 
wyższy komfort pracy, właściwe relacje w środowisku pracy, poczucie satysfak-
cji w pracy, stabilny rozwój firmy. 

Należy podkreślić, że działania informacyjno-promocyjne prowadzone w związku z 
kampanią „Poznaj swoje prawa w pracy” budziły duże zainteresowanie lokalnej spo-
łeczności, w tym partnerów społecznych współpracujących z OIP. Z pewnością miał na 
to wpływ szeroki zakres działań, a także atrakcyjna forma prezentacji (spoty, bilbordy, 
plakaty, filmy, wydawnictwa PIP).  

Zdjęcie 5.5. – przykłady wydawnictw PIP – kampania „Poznaj swoje prawa” 

 

 

 
 
Działaniami informacyjnymi objęto między innymi: pracodawców (80), pracowników 
(565), zakładowe organizacje związkowe (195), społecznych inspektorów pracy (15), 
studentów (625), stowarzyszenie (1),  organy samorządu terytorialnego (11), służby 
bhp (2), młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego (195), 
uczniów (480), placówki naukowo-badawcze (3), terenowe organy administracji pań-
stwowej (1). Organizowaliśmy m.in. stoiska, punkty informacyjne. W sumie podczas 
seminariów (2), szkoleń (19), konferencji (2), targów (2), spotkań (12) zorganizowali-
śmy 5 stoisk i 37 punktów informacyjnych. W ramach kampanii dotarliśmy w sumie do 
ok. 2,3 tys. odbiorców. 
 
5.10. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa 
 

Celem zadania było wyeliminowanie zagrożeń wypadkowych w zakładach, w 
których odnotowano największą liczbę wypadków przy pracy, w szczególności poprzez 
wykorzystanie zarządzania bezpieczeństwem pracy - jako skutecznego narzędzia pre-
wencji wypadkowej w zakładach. Zarządzanie takie powinno się opierać na zaangażo-
waniu kierownictwa i pracowników w ocenę ryzyka zawodowego, planowaniu 
i realizacji działań zmniejszających ryzyko oraz monitorowaniu skuteczności stosowa-
nych środków ochrony. 
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W ramach programu przeprowadziliśmy 3 szkolenia dla pracodawców i ich 
przedstawicieli. Szkolenia poświęcone było ocenie ryzyka zawodowego w kontekście 
zaistniałych w zakładzie wypadków przy pracy. W sumie w szkoleniach uczestniczyło 
51 osób z 46 zakładów, które zgłosiły się do udziału w programie. Uczestnicy szkoleń 
otrzymali ulotki oraz broszury informacyjne PIP. Ponadto wszystkie podmioty biorące 
udział w programie otrzymały ankietę specjalistyczną "Zarządzanie bezpieczeństwem 
pracy - prewencja wypadkowa". Pracodawcy zobowiązali się do wypełnienia ankiet i 
przesłania ich do OIP Olsztyn oraz do przekazania informacji na temat poprawy wa-
runków pracy w swoich zakładach po analizie zagadnień zawartych w ankiecie doty-
czących oceny ryzyka zawodowego oraz wypadków przy pracy. W związku z powyż-
szym, do OIP wpłynęło 35 wypełnionych ankiet od podmiotów, które wzięły udział w 
programie. Po zakończeniu przez pracodawców programów dostosowawczych inspek-
torzy pracy OIP Olsztyn przeprowadzili 18 kontroli. Kontrole dotyczyły przede wszyst-
kim analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zaistniałych w zakładach w 
ostatnich latach. Sprawdzano także, jakie działania podejmują pracodawcy w celu eli-
minowania nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednym z 
kluczowych zagadnień poruszanych podczas kontroli było sprawdzenie czy zrealizo-
wano wnioski i zalecenia profilaktyczne zawarte w protokołach powypadkowych. Po-
nadto sprawdzano zagadnienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego. Kontrole wyka-
zały, że uczestnictwo w organizowanych szkoleniach pogłębiło wiedzę pracodawców i 
pozwoliło na usunięcie wielu nieprawidłowości. Efekty uzyskane w ramach programu 
wskazują na potrzebę jego kontynuacji w kolejnych latach. 
 
5.11. Działalność szkoleniowa i edukacyjna we współpracy z partnerami spo-

łecznymi 
 

Wzorem lat poprzednich, prowadziliśmy działalność szkoleniową i edukacyjną 
we współpracy z partnerami społecznymi. Najliczniejszą grupę wśród uczestników 
szkoleń stanowili przedstawiciele placówek naukowo-badawczych oraz przedstawiciele 
związków zawodowych. Podczas spotkań szkoleniowych dużo uwagi poświęcono te-
matyce prawnej ochrony pracy, w tym w szczególności dotyczącej mobbingu, wypłaca-
nia wynagrodzeń za pracę oraz zasad prawidłowego rozliczania czasu pracy. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia nt. uprawnień związków zawodowych, czy obo-
wiązków i uprawnień społecznych inspektorów pracy. Podczas szkoleń wykorzystywa-
no materiały i prezentacje przygotowane przez pracowników PIP. W tabeli zamiesz-
czonej poniżej określono liczbę uczestników tych działań. 
 

Tabela 5.11. Szkolenia dla partnerów społecznych  
 

Adresat szkoleń Liczba szkoleń Liczba uczestników 

Działacze związkowi  
w tym społeczni in-
spektorzy pracy  

NSZZ Solidarność 5 104 

OPZZ 5 98 

Forum ZZ    4 89 

Inne org. zw., np.:                               
- ZNP                                
- KKZZ Ciepłowników” 

 
1 
1 

 
70 
16 

Przedstawiciele 
organów 

samorządowych 2 100 

administracji państwowej 3 341 

Partnerzy 

np.: 
- placówki naukowo-badawcze 
- stowarzyszenia 
- służby bhp 

 
5 
2 
2 

 
625 
80 
40 

 
5.12. Informacja na temat rozprowadzonych wydawnictw PIP 
 

W ramach działań prewencyjnych, Okręg rozprowadzał szereg materiałów in-
formacyjno-promocyjnych przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy. Publikacje te 
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rozpowszechniano w trakcie szkoleń, spotkań, konferencji, udzielania porad, kontroli 
itp. Poniżej tabela, w której określono rodzaj i liczbę publikacji rozdysponowanych w 
2012 roku. Niektóre z tych wydawnictw rozprowadzono w ramach kampanii lub pro-
gramów opisanych wyżej. 

Tabela 5.12. Rozprowadzone materiały informacyjno-promocyjne 

Tytuł publikacji 
Ilość wydanych 

ogółem  

Bezpieczeństwo dzieci na wsi. Lista kontrolna 100 

Budownictwo. Bezpiecznie od startu 284 

Wynagrodzenie za pracę. Informacje dla pracodawców 608 

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy. Lista kontrolna z komen-
tarzem Oprawa standardowa 

24 

Co zagraża dzieciom na wsi. Prace, których nie wolno powierzać dzieciom 
poniżej 16 lat 

100 

Bezpieczeństwo dzieci na wsi (płyta DVD) 77 

Budownictwo. Praca w wykopach (z oceną ryzyka) 174 

Rękawice ochronne 296 

Co 15 minut ma miejsce wypadek na budowie. Zabezpiecz swoich pracowników 
(plakat) 

12 

Śmierć nie śpi (afisz) 10 

Przygoda na wsi. Zobacz co Ci zagraża 765 

Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy  635 

Ocena ryzyka zawodowego - czynniki psychospołeczne  158 

Budownictwo. Roboty drogowo-mostowe 70 

Czas pracy kierowców (ulotka) 12 

Zbuduj sukces na bezpieczeństwie (afisz) 10 

Budownictwo. Drabiny 679 

Wynagrodzenie za pracę 844 

Czas pracy 800 

Praca rolnika, dobre praktyki 978 

Rodzice w pracy 450 

Stop dyskryminacji 750 

Ergonomia pracy z laptopem 50 

Zdobądź dyplom PIP 50 

Czynniki chemiczne 160 

Budownictwo. Podesty ruchome przejezdne 39 

Rolnik zawód niebezpieczny 300 

Bezpiecznie ciągnikiem 235 

Dźwigaj bezpiecznie (dla rolników) 370 

Bezpieczna obsługa zwierząt 230 

Ergonomia pracy w handlu 260 

Umowy o pracę 600 

Praca agencyjna 200 

Plakat: Poznaj swoje prawa w pracy (Kobiety) 15 

Plakat: Poznaj swoje prawa w pracy (Mężczyźni) 15 

BHP na stacjach LPG 90 

Budownictwo. Bezpieczne rusztowania 368 

Bezpiecznie na wsi 570 

Dobór śr. technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości 770 

Bezpieczeństwo dzieci na wsi. Lista kontrolna 200 

Stres w pracy. Poradnik dla pracownika 20 

Umowy o pracę 400 

Prawo pracy. Pierwsze kroki 250 

Prawo pracy. Informator 400 

Przygoda na wsi. Zobacz, co Ci zagraża 310 

Moja pierwsza praca. Komiks 400 

Bezpieczne odśnieżanie dachów 400 

O bezpiecznej pracy na budowie 400 

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn 655 

Praca tymczasowa 330 

Budownictwo. Roboty drogowo-mostowe 220 

Pośrednictwo pracy 270 
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Formy zatrudnienia 350 

Nowy pracownik. Obowiązki pracodawcy 330 

BHP w biurze 400 

Środki ochrony układu oddechowego 550 

Transport ręczny na placu budowy 200 

Sianokiszonki 150 

Bezpieczeństwo w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Lista kontrolna 45 

Prace rozbiórkowe 50 

Mobbing. Informacje dla pracodawcy 800 

Czynniki psychospołeczne w pracy kierowcy 400 

Środki ochrony narządu słuchu 150 

Budownictwo. Bezpiecznie od startu 30 

Mniej dźwigaj. Informacje dla pracowników sektora budowlanego 55 

Legalność zatrudnienia cudzoziemców 100 

Ocena ryzyka zawodowego. Czynniki psychospołeczne 20 

Bezpieczne pozyskanie drewna 25 

Plakat: Profesjonaliści - brukarz 50 

Plakat: Profesjonaliści - murarz-tynkarz 50 

Plakat: Profesjonaliści - ochrona świadka 50 

Plakat: Profesjonaliści - techniczni 50 

Plakat: Profesjonaliści - umysłowi 50 

 
5.13. Program „Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczenia Wypadków przy 

Pracy 2011-2012” 
 

 „Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy” to dwu-
letni program oparty o zalecenia Komisji Europejskiej oraz Program Działania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy. Program został objęty patronatem honorowym przez Woje-
wodę Warmińsko-Mazurskiego i Marszałka Województwa. Podstawowym celem Stra-
tegii było ograniczenie liczby wypadków przy pracy poprzez kształtowanie i propago-
wanie w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa oraz dotarcie do pracodawców i ich 
organizacji z informacją o potrzebie działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków. 
Województwo warmińsko-mazurskie jest niestety w ścisłej czołówce kraju, jeżeli chodzi 
o niekorzystne wskaźniki wypadkowości przy pracy. Poniżej przykłady działań podej-
mowanych w ramach Strategii. Niektóre z tych działań już zostały opisane wyżej, w 
trakcie omawiania realizacji innych programów, kampanii. 

W ramach programu w marcu w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w 
Olsztynie, przy współpracy z olsztyńskim oddziałem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby BHP oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym 
Instytutem Badawczym zorganizowaliśmy seminarium „Ograniczanie wypadków przy 
pracy”. Spotkanie miało charakter podsumowania funkcjonującej od ponad roku Stra-
tegii i było przyczynkiem do dyskusji nad tym, czy tego rodzaju przedsięwzięcia są po-
trzebne i czy przynoszą oczekiwane rezultaty. Podstawowe pytanie, na które próbowali 
sobie odpowiedzieć uczestnicy seminarium, to: w jaki sposób wpłynąć na zmniejszenie 
liczby wypadków? W naszej opinii odpowiedź nie jest prosta, gdyż na wypadkowość 
przy pracy wpływa wiele czynników, dlatego konieczne jest kompleksowe podejście: od 
kształtowania świadomości, poprzez szkolenia, dalej: wymianę dobrych praktyk, aż do 
stosowania narzędzi i instytucji prawnych w sposób pośredni mających wpływ na po-
prawę warunków pracy. W czasie seminarium omówione zostały działania realizowane 
w ramach Strategii, wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim oraz działa-
nia prewencyjne, w tym kampanie społeczne realizowane w ostatnich latach przez 
Państwową Inspekcję Pracy. W drugiej części seminarium zajmowano się głównie 
bezpieczeństwem pracy w budownictwie, m.in. w małych firmach budowalnych, sku-
tecznością konkursów w zapobieganiu wypadkom oraz przykładami „dobrych praktyk” 
w ograniczaniu wypadków, stosowanych przez firmy z regionu Warmii i Mazur. W spo-
tkaniu uczestniczyło prawie 150 osób. Byli to przedstawiciele władz województwa, par-
lamentarzyści, członkowie organizacji związkowych, organizacji pracodawców, przed-
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stawiciele organów nadzoru i kontroli, pracownicy służb bhp oraz partnerzy Warmiń-
sko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy. Uczestnicy seminarium 
mogli skorzystać z bogatej oferty wydawniczej, zapoznać się z nowościami na rynku 
artykułów bhp oraz uzyskać poradę z zakresu prawa pracy (stoisko PIP) czy ubezpie-
czeń społecznych (stoisko ZUS). 

Kolejny przykład działań realizowanych w ramach Strategii to seminarium szko-
leniowe zorganizowane w kwietniu w Nowym Mieście Lubawskim pn. „Zagrożenia wy-
padkowe w przemyśle meblarskim” adresowane do pracowników i kadry kierowniczej 
pięciu zakładów branży meblarskiej. W seminarium uczestniczyli inspektorzy pracy OIP 
w Olsztynie, którzy omówili m.in. wymagania bezpieczeństwa pracy dotyczące obrabia-
rek do drewna oraz okoliczności i przyczyny wypadków zaistniałych w przemyśle me-
blarskim. W szkoleniu zorganizowanym w ramach Warmińsko-Mazurskiej Strategii 
Ograniczania Wypadków przy Pracy oraz Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia w Pracy uczestniczyło 70 osób. 

Inne działania w ramach programu podjęto w czerwcu w siedzibie Okręgu. Jury 
wyłoniło laureatów konkursu plastycznego pn.: „Działania zapobiegające wypadkom 
przy pracy”. Pierwszy etap oceny prac zgłoszonych do konkursu, odbywał się w zakła-
dach pracy. Do drugiego etapu zgłoszono 51 najlepszych prac. Jedna z nagrodzonych 
prac otrzymała dodatkowo wyróżnienie przyznane przez UDT. Nagrody ufundowane 
przez organizatorów zostały wręczone we wrześniu. Konkurs był adresowany do rodzin 
pracowników i samych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach województwa 
warmińsko-mazurskiego. Zadaniem uczestników było plastyczne przedstawienie swo-
jego wyobrażenia o działaniach mających na celu wyeliminowania i ograniczenia za-
grożeń wypadkowych występujących w środowisku pracy.  

We wrześniu w ramach Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypad-
ków przy Pracy na terenie Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizowano piknik edukacyjny „Prewencja wypad-
kowa – Kultura bezpieczeństwa”. Głównym celem pikniku była popularyzacja wiedzy 
nt. ochrony pracy oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. Organizatorzy pikni-
ku to Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie, 
Centralny Instytut Ochrony Pracy - PIB, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie oraz 
Urząd Dozoru Technicznego. Piknik był adresowany do osób zainteresowanych pro-
blematyką bezpieczeństwa pracy, a w szczególności pracowników i pracodawców, 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, działaczy związkowych, organizacji pracodawców, 
organów nadzoru i kontroli oraz pracowników służb bhp. Pokazy prawidłowego monta-
żu rusztowań budowlanych, bezpiecznego użytkowania wózków widłowych, bezpiecz-
nej pracy na wysokości, zatrzymywania osób niebezpiecznych, symulacji ewakuacji z 
zadymionego pomieszczenia czy obsługi pilarki oraz liczne konkursy dotyczące wiedzy 
w zakresie bhp czy udzielania pierwszej pomocy z wartościowymi nagrodami to tylko 
niektóre z atrakcji pikniku edukacyjnego. W ramach pikniku odbyła się także konferen-
cja poświęcona bezpieczeństwu pracy i metodom zapobiegania wypadkom, w progra-
mie której znalazło się m.in. wręczenie odznaczeń państwowych zasłużonym pracow-
nikom służby bhp, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Działania zapobiegające 
wypadkom przy pracy” oraz wręczenie podziękowań nauczycielom z regionu Warmii i 
Mazur wdrażającym program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”. Uczestnicy pikniku 
mogli zapoznać się z ofertą wystawców, skorzystać z porad z zakresu bhp, wziąć 
udział w konkursach lub pokazach. Na kilkudziesięciu stoiskach prezentowały się m.in. 
producenci odzieży, obuwia i sprzętu ochrony indywidualnej, sprzętu ochrony zbiorowej 
oraz maszyn i urządzeń, a także urzędy nadzoru i kontroli.   

Mając na uwadze, że nasz region należy do regionów najbardziej „niebezpiecz-
nych”, jeżeli chodzi o wypadki przy pracy, tego typu działania planujemy realizować w 
kolejnych latach w ramach innych zaplanowanych programów. 
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VI. NAJISTOTNIEJSZE ZJAWISKA Z ZAKRESU 
OCHRONY PRACY CHARAKTERYSTYCZNE 
DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO 

 
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 pra-
cy zarobkowej. Ponadto Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór i kontrolę za-
gadnień, które wykraczają poza ten zakres. Dotyczy to np. takich kwestii, jak: kontrola 
czasu jazdy, czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców czy 
kontrola prowadzenia ewidencji wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o 
szczególnym charakterze, w związku z ustawą o emeryturach pomostowych, przeka-
zywanie środków na wzrost wynagrodzeń w zakładach opieki zdrowotnej, kontrola wy-
robów w zakresie spełniania wymagań zasadniczych w ramach systemu oceny zgod-
ności.  

W 2012 roku, podobnie jak w latach poprzednich, Państwowa Inspekcja Pracy 
była zobowiązana do prowadzenia działalności zgodnie z Programem działania PIP, 
przyjętym przez Radę Ochrony Pracy. Realizując ten program na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego, naszą działalność staraliśmy się ukierunkować w szczegól-
ności na zakłady charakteryzujące się niekorzystną sytuacją w dziedzinie warunków 
pracy oraz w zakresie przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Realizowa-
liśmy zarówno zadania kontrolno-nadzorcze jak i prewencyjne oraz promocyjne, w tym 
mające na celu kształtowanie wśród pracodawców i pracobiorców nawyków bezpiecz-
nego zachowania w procesie pracy, jak i informowanie o regulacjach z zakresu ochro-
ny socjalnej zatrudnionych. 

Z praktyki inspektorów pracy wynika, że pracodawcy często naruszają normy 
prawa pracy. Na stan ten niewątpliwie miała wpływ, co sygnalizowali inspektorzy pracy, 
liczba kontrolowanych pracodawców będących w trudnej sytuacji finansowej i mają-
cych problemy z realizacją obowiązków związanych z nakładami finansowymi lub wy-
płatą należnych pracownikom świadczeń. Sytuacja ekonomiczna, wysokie koszty zwią-
zane z zatrudnianiem pracowników i utrzymujące się bezrobocie powodowały, że wiele 
podmiotów gospodarczych dążyło do ograniczenia tych kosztów w różny sposób (m.in. 
poprzez stosowanie cywilnoprawnych form zatrudnienia) oraz nie respektowało w pełni 
uprawnień pracowniczych. Należy jednakże zaznaczyć, że podczas gdy pracodawcy 
tłumaczą się głównie trudnościami finansowymi, inspektorzy ujawniają inne przyczyny 
naruszeń przepisów, w tym niejednokrotnie niewłaściwą organizację pracy czy też 
świadome naruszenia przepisów w celu maksymalizacji zysków. Ponadto nadal jedną z 
dominujących przyczyn nieprawidłowości jest nieznajomość przepisów prawnych. 

 
*** 

W obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy Państwowa Inspekcja Pracy kon-
centrowała się przede wszystkim na tych zakładach, w których ryzyko zawodowe jest 
największe. Podstawową przesłanką aktywności w tym obszarze jest zapewnienie, aby 
konstytucyjne prawa pracowników do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 
były przestrzegane. Analiza wyników kontroli i dostępnych, na dzień sporządzania ni-
niejszego sprawozdania, danych statystyki publicznej wykazują, że w województwie 
warmińsko-mazurskim stan warunków pracy w poszczególnych branżach i zakładach 
jest zróżnicowany. Wprawdzie w ostatnich latach obserwuje się pewne pozytywne 
zmiany, jednak w wielu zakładach zarówno wyposażenie stanowisk pracy, jak i warun-
ki, w jakich praca jest wykonywana odbiegają od standardów obowiązujących w rozwi-
niętych krajach europejskich. W trzech pierwszych kwartałach 2012 roku w wojewódz-
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twie warmińsko-mazurskim odnotowaliśmy mniej wypadków przy pracy niż w 2011 
roku, w tym wypadków ciężkich i śmiertelnych. Jednak według dostępnych danych 
GUS, w naszym regionie nadal odnotowujemy jeden z najwyższych w kraju wskaźnik 
częstości wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych. Natomiast wskaźnik 
zatrudnienia w warunkach zagrożenia na przestrzeni ostatnich lat spada. Według do-
stępnych danych GUS aktualnie wskaźnik ten w naszym regionie jest niższy od prze-
ciętnego dla kraju. W naszym województwie odnotowujemy również spadek liczby cho-
rób zawodowych.  

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili więcej niż w roku po-
przednim nieprawidłowości o największym ciężarze gatunkowym, czyli stwarzających 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Znajduje to odzwierciedlenie w 
liczbie wydawanych decyzji wstrzymania prac lub eksploatacji maszyn i urządzeń tech-
nicznych oraz skierowania pracowników do innych prac. Z analizy wyników kontroli 
wynika, że stosunkowo najwięcej nieprawidłowości, w tym stwarzających bezpośrednie 
zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, podobnie jak w latach ubiegłych, stwier-
dzono w zakładach prowadzących działalność budowlaną i produkcyjną, w szczegól-
ności związanych z produkcją wyrobów z drewna.  

Znaczną liczbę wypadków, w tym wypadków śmiertelnych odnotowujemy na 
placach budów. Nastawienie przedsiębiorstw na wynik finansowy w sytuacji stale 
zmieniającej się, często na niekorzyść, sytuacji ekonomicznej wpływa niekorzystnie na 
stan bezpieczeństwa na budowach. W ocenie inspektorów pracy, główną przyczyną 
niezadowalającego stanu bezpieczeństwa jest obniżanie kosztów pracy przez praco-
dawców, bez należytej troski o zdrowie i życie pracowników. Bardzo niepokojącym 
zjawiskiem jest niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej. 
Kontrole na budowach wykazują wiele nieprawidłowości związanych z montażem i 
eksploatacją rusztowań. Właściciele większości małych zakładów nadal nie wykazują 
należytego zainteresowania poprawą bezpieczeństwa. Duże przedsiębiorstwa budow-
lane o dobrej kondycji finansowej z personelem o wysokich kwalifikacjach i często z 
wdrożonym systemem zarządzania bezpieczeństwem prezentują się zdecydowanie 
lepiej pod względem warunków pracy niż małe firmy. Pracodawcy dużych firm starają 
się inwestować w pracowników, nowoczesny sprzęt i technologie.  

Kontrole dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podczas usuwania wyrobów 
zawierających azbest z obiektów budowlanych wykazały nieznaczny wzrost, w porów-
naniu z poprzednim rokiem, liczby ujawnianych nieprawidłowości przypadających na 
jedną kontrolę w zakresie przestrzegania przez pracodawców przepisów. Prace pole-
gające na usuwaniu wyrobów azbestowych bez zachowania odpowiednich wymogów 
stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia pracowników oraz osób postronnych, które 
mogą znajdować się w strefie wykonywania tych prac. 

W sferze zainteresowania inspekcji pracy są roboty budowlane wykonywane w 
miejscach publicznych, w tym na budowach lub podczas remontu czynnych odcinków 
dróg. Rzutują one nie tylko na bezpieczeństwo pracowników, ale i osób postronnych. 
W ocenie inspektorów pracy głównym problemem w kontrolowanych zakładach jest 
brak znajomości zagrożeń i ich lekceważenie. 

Bardzo poważne zagrożenia występują w zakładach produkujących wyroby z 
drewna. Z przeprowadzonych kontroli wynika, że pomimo poprawy stan warunków pra-
cy w tych zakładach jest nadal niezadowalający. W zakładach tych zwracamy uwagę w 
szczególności na stanowiska pracy, na których są eksploatowane maszyny i urządze-
nia techniczne. Właśnie w trakcie ich użytkowania dochodzi do wielu wypadków przy 
pracy, w tym śmiertelnych oraz powodujących ciężkie uszkodzenie ciała. Nieprawidło-
wości stwierdzano przede wszystkim w obszarze maszyn i urządzeń technicznych, a 
także w sferze przygotowania pracowników do pracy i organizacji pracy. U skontrolo-
wanych pracodawców tej branży stwierdzono liczne nieprawidłowości w zakresie do-
stosowania maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2012 ROKU 

 

115 | S t r o n a  

 

Niedostosowanie maszyn do wymagań minimalnych dotyczy nie tylko branży 
związanej z produkcją wyrobów z drewna. Realizując nałożone na urząd zadania, in-
spektorzy pracy sprawdzali stan dostosowania maszyn do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych do wymagań minimalnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pomimo, że proces adaptacji należało zakończyć do 1 stycznia 2006 roku, minimal-
nych wymagań nie spełniało aż 46% (w 2011 r. 54%) obrabiarek objętych kontrolą. 
Ponieważ dostosowanie maszyn zwykle wiąże się z ich czasowym wyłączeniem z eks-
ploatacji, a także znaczącymi wydatkami na wprowadzenie w pełni bezpiecznych roz-
wiązań technicznych, pracodawcy nie podejmowali żadnych działań w tym obszarze 
lub bardzo ograniczali ich zakres. Niemniej należy podkreślić, że z każdym rokiem 
stwierdzamy tutaj mniej nieprawidłowości. 

Nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego dotyczą nie tylko maszyn i 
urządzeń technicznych używanych od wielu lat, ale również nowych. W ramach kontroli 
związanych z nadzorem rynku inspektorzy pracy zakwestionowali aż 78% ocenianych 
maszyn i urządzeń technicznych. Były to w zdecydowanej większości maszyny do 
przetwórstwa tworzyw sztucznych. Uwagi dotyczyły przeważnie konstrukcji maszyny w 
zakresie spełniania wymagań zasadniczych, oznakowania tych wyrobów, deklaracji lub 
instrukcji obsługi. Obok maszyn i urządzeń inspektorzy pracy oceniali odzież ochronną. 
Zakwestionowano 38% wyrobów. W przypadku tych wyrobów uwagi najczęściej doty-
czyły oznakowania, deklaracji i instrukcji obsługi.  

Ze względu na znaczną liczbę wypadków w rolnictwie, od lat prowadzimy w tym 
sektorze działalność prewencyjną. Najwięcej nieprawidłowości stwierdza się w małych 
gospodarstwach rolnych. Nadal poważnym problemem, w znacznym stopniu decydują-
cym o bezpieczeństwie i higienie pracy w gospodarstwach rolników indywidualnych, 
jest słaba kondycja finansowa gospodarstw oraz, pomimo zauważalnej poprawy, opóź-
nienie technologiczne. Nasze działania prewencyjno-promocyjne w tej branży mają na 
celu eliminowanie zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych oraz zwiększe-
nie świadomości rolników i członków ich rodzin w zakresie zagrożeń związanych z co-
dzienną pracą w gospodarstwie. W związku z tym, że najwięcej urazów doznają rolnicy 
w wyniku upadków, potknięć, poślizgnięć w czasie szkoleń, pogadanek i prelekcji sta-
wiamy duży nacisk na stosowanie zabezpieczeń przed upadkami. W efekcie w gospo-
darstwach rolnych zauważalna jest poprawa w zakresie przestrzegania przepisów bez-
pieczeństwa pracy, jednak stan warunków pracy nadal nie jest zadowalający. 

Bardzo poważne zagrożenia występują w branży leśnej przy pozyskiwaniu 
drewna. Kontrole ujawniły nieprawidłowości dotyczące eksploatowanych maszyn i 
urządzeń, organizacji robót związanych ze ścinką, zrywką i wywozem drewna, zapew-
nienia pierwszej pomocy, stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego. Oprócz istniejącego zagrożenia wypadkowego, występuje duże 
zagrożenie chorobami odkleszczowymi. Pomimo tego wielu pracodawców nie poddało 
pracowników badaniom przesiewowym w kierunku boreliozy oraz nie zapewniło im 
szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowych. 
W przypadku czterech na pięć skontrolowanych podmiotów stwierdzono nieprawidło-
wości w zakresie badań przesiewowych w kierunku boreliozy, a w przypadku co dru-
giego stwierdzono brak szczepień ochronnych przeciwko zapaleniu opon mózgowych. 
Podstawowymi przyczynami uchybień są: niedostateczna wiedza na temat zagrożeń i 
właściwego prowadzenia prac leśnych, mało skuteczny nadzór nad pracownikami, brak 
powszechnie obowiązujących przepisów określających bezpieczne techniki ścinki i 
zrywki drzew. 

Zgodnie z programem działania, w latach 2010-2012 objęliśmy wzmożonym 
nadzorem cztery zakłady różnych branż charakteryzujących się największym nasile-
niem zagrożeń zawodowych. Systematyczne kontrole skłoniły pracodawców do prze-
prowadzenia remontów, wymiany niebezpiecznych maszyn i urządzeń, a także elimi-
nowania z procesów pracy czynników niebezpiecznych i szkodliwych. W efekcie kon-
troli w tych podmiotach uzyskano poprawę warunków pracy. W 2013 roku będziemy 
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kontynuować wzmożony nadzór nad zakładami charakteryzującymi się największym 
nasileniem zagrożeń. 

Celem kontroli przeprowadzonych w nowo powstałych zakładach było przede 
wszystkim zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Kontrole wykazały szereg 
uchybień, w szczególności w zakresie przygotowania pracowników do pracy i ich in-
formowaniu o zagrożeniach. 

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że nadal naruszane są przepisy bhp w 
placówkach handlowych. Więcej uchybień stwierdza się w małych placówkach niż w 
dużych. Na przykład w przypadku prawie co czwartego pracownika zatrudnionego w 
małej placówce handlowej stwierdzono braki lub uchybienia dotyczące profilaktycznych 
badań lekarskich, a w placówkach wielkopowierzchniowych takie uchybienia nie wy-
stępowały. Niemniej w ocenie inspektorów pracy warunki pracy w placówkach wielko-
powierzchniowych są znacznie bardziej uciążliwe niż w małych placówkach. Uciążliwo-
ści te związane są głównie z transportowaniem i magazynowaniem towarów. W toku 
kontroli placówek handlowych zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie norm 
dotyczących przenoszenia i przewożenia ciężarów oraz na zapewnienie przez praco-
dawcę odpowiedniego wyposażenia technicznego w celu wyeliminowania ręcznego 
przemieszczenia ciężarów. Zarówno w małych jak i dużych placówkach nie stwierdzo-
no wielu uchybień w tym względzie.  

Kontrole zarządzania bezpieczeństwem w zakładach (zatrudniających do 50 
pracowników), w których doszło do powtarzalnych wypadków wykazały, że niepopraw-
nie ustalane są okoliczności tych zdarzeń. Nieujawnianie w kompleksowy sposób przy-
czyn wypadków ma istotny wpływ na rodzaj i zakres podejmowanych na tej podstawie 
środków profilaktycznych, a także na jakość oceny ryzyka zawodowego. Niepokoi rów-
nież fakt, że w ocenie ryzyka brakuje identyfikacji zagrożeń, których aktywizacja do-
prowadziła do wypadków. Konieczna jest zatem zmiana postawy pracodawców i osób 
pełniących w zakładach funkcje doradczo‑kontrolne w dziedzinie bezpieczeństwa pra-
cy, w tym służby bhp. 

Pracodawcy w dalszym ciągu mają problemy z oceną ryzyka zawodowego. 
Kontrolowani nie zawsze dostrzegają celowość tej oceny. Problemem pozostaje ziden-
tyfikowanie wszystkich występujących w środowisku pracy czynników niebezpiecznych, 
szkodliwych i uciążliwych (na co dziesiątym ocenianym stanowisku stwierdzono w tym 
względzie braki lub uchybienia). Duży odsetek nieprawidłowości stanowi brak konsul-
tacji z pracownikami działań związanych z oceną ryzyka zawodowego (w co trzecim 
skontrolowanym zakładzie stwierdzono takie uchybienia). Pracodawcy do oceny ryzyka 
zawodowego podchodzą bez zrozumienia i nie doceniają jej znaczenia w kształtowaniu 
bezpiecznych warunków pracy. Przeprowadzone kontrole wykazały, że dokumenty 
oceny ryzyka zawodowego najczęściej sporządzone są w sposób nienadający się do 
wykorzystania. Ryzyko zawodowe w dokumentach określone jest najczęściej jako ak-
ceptowalne (dopuszczalne), niezależnie od rzeczywistych zagrożeń występujących na 
ocenianych stanowiskach pracy. 

Problemy z identyfikacją zagrożeń związanych z wykonywana pracą w mniej-
szym stopniu dotyczą średnich i dużych zakładów niż małych podmiotów. Niemniej i w 
przypadku większych zakładów w tym obszarze stwierdza się uchybienia. Kontrole 
dotyczące bezpieczeństwa pracy w średnich i dużych zakładach ujawniły, że w przy-
padku co siedemnastego skontrolowanego stanowiska pracy stwierdzono uchybienia 
dotyczące identyfikacji zagrożeń. Ponadto ujawniono stosunkowo liczne nieprawidło-
wości dotyczące szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie 
wyposażania i stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej.  

Kontrole w zakładach, w których z przyczyn wynikających z cech miejsca prac, 
urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może wystąpić atmosfera wybuchowa 
ujawniły zaniedbania ze strony pracodawców w kształtowaniu bezpiecznych warunków 
pracy. Należy zauważyć, że część stwierdzonych nieprawidłowości była spowodowana 
brakiem wiedzy na temat czynników chemicznych oraz brakiem dyscypliny pracy u 
osób sprawujących obowiązki dozoru i eksploatacji. Nasze działania podejmowane w 
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tej branży przynoszą poprawę. Większość pracodawców, którzy byli już kontrolowani, 
podjęła działania mające na celu usunięcie nieprawidłowości. W efekcie, w tych pod-
miotach stwierdzano znacznie mniej uchybień niż u pozostałych, kontrolowanych po 
raz pierwszy. 

Wyniki przeprowadzonych w roku sprawozdawczym kontroli warunków zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych z reguły potwierdzają przestrzeganie przepisów w za-
kładach już posiadających status zakładu pracy chronionej oraz w zakładach aktywno-
ści zawodowej. Więcej nieprawidłowości inspektorzy pracy ujawnili w zakładach ubie-
gających się o status zakładu pracy chronionej lub aktywności zawodowej i przystoso-
wujących stanowiska do potrzeb pracowników niepełnosprawnych. Przyczyny naru-
szeń wynikały z jednej strony z problemów ekonomicznych, gdyż dotacje i ulgi podat-
kowe - zdaniem pracodawców - nie rekompensują podwyższonych kosztów zatrudnia-
nia osób niepełnosprawnych. Z drugiej zaś - z zaniedbań, a nieraz rozmyślnego niere-
spektowania dodatkowych uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. 

Dzięki konsekwentnym i adekwatnym do sytuacji działaniom inspektorów pracy 
w kontrolowanych w 2012 roku zakładach osiągnięto poprawę w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Niemniej, ogólny stan przestrzegania przepisów w tej dziedzinie 
wciąż odbiega od oczekiwań. Składa się na to wiele przyczyn. Niewątpliwie ważną rolę 
odgrywa podejście pracodawców do kwestii zapewnienia odpowiednich warunków pra-
cy. Część z nich uważa bezpieczeństwo pracy za obszar, na którym można łatwo i 
szybko zaoszczędzić w celu sprostania konkurencji i osiągnięcia większego zysku. W 
rezultacie, dbałość o ochronę zdrowia i życia pracowników odsuwana jest na dalszy 
plan, nie mówiąc już o podwyższaniu standardów organizacji pracy oraz zarządzania 
bezpieczeństwem. Podejście takie umacnia zjawisko fluktuacji pracowników, z którym 
wiąże się kolejny obowiązek pracodawcy, tj. konieczność organizowania szkoleń bhp, 
profilaktycznych badań lekarskich, wyposażenia w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze. Podkreślić zarazem należy, iż w ocenie inspektorów pracy 
jedną z przyczyn ujawnionych nieprawidłowości jest niski poziom wiedzy pracowników, 
zwłaszcza nowo zatrudnionych na danym stanowisku pracy, niemających należytego 
przygotowania zawodowego i przeszkolenia w dziedzinie bhp. Tymczasem nieznajo-
mość zagrożeń oraz właściwych zachowań i zasad bezpieczeństwa zwiększa ryzyko 
powstawania wypadków. Niewłaściwy nadzór nad pracami oraz świadome tolerowanie 
odstępstw od wymagań prawnych to kolejne, równie istotne, przyczyny uchybień. Po-
nadto respektowanie przepisów utrudnia fakt ich nieczytelności i niespójności. Stąd 
ciągle dużo uchybień jest konsekwencją niejasności związanych z interpretacją regula-
cji prawnych. 

 
*** 

Dokonując oceny w obszarze przestrzegania praworządności w stosunkach 
pracy opieramy się głównie na analizie wyników działalności kontrolno-nadzorczej, 
skarg pracowniczych i prowadzonym poradnictwie prawnym – zarówno w aspekcie 
ilościowym, jak i przedmiotowym.  W dalszym ciągu negatywnie oceniamy przestrze-
ganie przepisów w tym obszarze. Szczególnie ważnym społecznie problemem jest 
naruszanie przepisów o wynagrodzeniu za pracę oraz innych należnych świadcze-
niach. Przeprowadzone kontrole wykazały, że u jednej trzeciej pracodawców nie wy-
płacono lub nieterminowo wypłacono wynagrodzenie za pracę. Niewypłacanie bądź 
nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy występuje u pracodawców bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Do-
tyczy to więc pracodawców prowadzących działalność produkcyjną, a także usługową, 
budowlaną czy transportową. Ponadto kontrole wykazały, że nieprawidłowości w tym 
obszarze występują zarówno w małych zakładach, jak i w większych. Pracodawcy 
wciąż tłumaczą się głównie trudnościami finansowymi, podczas gdy inspektorzy ujaw-
niają inne przyczyny naruszeń przepisów, w tym niejednokrotnie także oszczędzanie 
kosztem pracowników w celu sfinansowania innych potrzeb związanych z funkcjono-
waniem firmy. Ponadto nadal jedną z dominujących przyczyn nieprawidłowości jest 
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nieznajomość przepisów. Dotyczy to przede wszystkim przepisów obliczania ekwiwa-
lentów pieniężnych za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za okres choroby, doko-
nywania potrąceń z wynagrodzeń za pracę. Należy podkreślić, że w 2012 roku w wyni-
ku realizacji decyzji wydanych przez inspektorów pracy wyegzekwowano ponad 0,9 
mln zł dla 0,9 tys. pracowników, przy czym jest to tylko część należnych świadczeń, 
ponieważ ok. 50% decyzji w sprawach płacowych nie jest realizowanych. W przypad-
kach nierealizowania decyzji wszczynamy postępowanie egzekucyjne jednak nie jest 
ono skuteczne w przypadku upadłości, likwidacji zakładu. 

Na wysokim poziomie utrzymuje się liczba skarg pracowniczych. W roku spra-
wozdawczym odnotowano niewielki spadek ich liczby w stosunku do roku poprzednie-
go (w 2012 r. – 1605, w 2011 r. – 1795 skarg). Podobnie jak w latach ubiegłych, pod-
stawowym przedmiotem skarg było wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia należ-
ne pracownikowi.  

Opisując stan praworządności w obszarze wynagrodzenia za pracę nie należy 
zapominać, że wiele nieprawidłowości stwierdza się również w obszarze czasu pracy. 
Przeprowadzone kontrole wykazały podobne nieprawidłowości i wykroczenia co w la-
tach poprzednich. Należy dodać, że nierzadko pracodawcy nie prowadzą lub prowadzą 
w sposób nierzetelny ewidencję czasu pracy w celu ukrycia rzeczywistej liczby godzin 
przepracowanych przez pracowników. Braki lub uchybienia w tym obszarze stwierdzo-
no u co ósmego pracodawcy. Takie praktyki powodują, że pracownicy nie otrzymują na 
przykład wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Ponadto u co dziesią-
tego skontrolowanego pracodawcy stwierdzono nieprawidłowości co do określenia sys-
temów czasu pracy, rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych. Tymczasem to 
od prawidłowego określenia ww. zagadnień w układzie zbiorowym pracy, regulaminie 
pracy bądź obwieszczeniu, zależy prawidłowe rozliczenie czasu pracy, a co za tym 
idzie i wynagrodzenia za pracę. Tym bardziej dziwi opinia części pracodawców, że 
określanie w drodze obwieszczenia obowiązującego systemu czasu pracy, rozkładu 
czasu pracy czy okresu rozliczeniowego czasu pracy to niepotrzebny nikomu obowią-
zek. Pracodawcy ci nie mają świadomości jakie to ma znaczenie w zakresie uprawnień 
pracowniczych. Kontrole potwierdziły, iż problematyka czasu pracy jest jedną z naj-
trudniejszych dla działów kadr, a najwięcej trudności stwarza prawidłowe jego rozlicza-
nie – w przypadku co dziewiątego pracownika objętego kontrolą stwierdzono nieprawi-
dłowości co do rekompensaty z tytułu przekroczenia normy dobowej. W przypadku co 
siódmego pracownika objętego kontrolą stwierdzono nieprawidłowości co do rekom-
pensaty z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Częstym 
błędem pracodawców było niezapewnienie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wy-
nikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozlicze-
niowym. Tego typu uchybienia stwierdzono w przypadku co piątego pracownika obję-
tego kontrolą. Kontrole inspektorów pracy wykazały, że pracodawcy naruszają przepisy 
dotyczące zapewnienia pracownikom odpoczynku dobowego i tygodniowego.  

Wyniki kontroli przeprowadzonych w podmiotach prowadzących działalność 
transportową wskazują, iż największym problemem w zakresie czasu jazdy kierowców 
jest niezapewnianie odpowiedniego odpoczynku dziennego. Takie naruszenie stwier-
dzono w przypadku prawie co trzeciego badanego kierowcy. Równie liczne są naru-
szenia dotyczące zapewnienia wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez 
okres dłuższy niż 4,5 godziny. Takie naruszenie stwierdzono w przypadku co czwarte-
go kierowcy. Wynika to zapewne z faktu, iż większość kierowców i zatrudniających ich 
pracodawców uważa, iż naruszenia takie mają mniejsze znaczenie, jeśli kierowca za-
chowuje limity jazdy dziennej, tygodniowej. Niemniej w przypadku przestrzegania limitu 
dziennego czasu jazdy także stwierdza się uchybienia. W przypadku co piątego kie-
rowcy objętego kontrolą stwierdzono nieprawidłowości w tym obszarze. Zdecydowanie 
mniej uchybień odnotowuje się w przypadku limitu tygodniowego. 

U wielu pracodawców problemem jest udzielanie pracownikom urlopów wypo-
czynkowych w przysługującym im wymiarze w roku kalendarzowym, w którym pracow-
nicy nabyli do nich prawo, nie później niż do 30 września następnego roku kalenda-
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rzowego (w przypadku co szóstego pracownika objętego kontrolą stwierdzono tutaj 
uchybienia). Najczęstszą argumentacją, jaka w latach wcześniejszych padała z ust 
osób odpowiedzialnych za tą sferę uprawnień pracowniczych, było to, iż to sam pra-
cownik woli skumulować zaległy urlop i wykorzystać go w terminie późniejszym. Tłu-
maczenie to stało się nieaktualne, w związku ze zmianą przepisów w tym zakresie, a 
pomimo to nadal stwierdza się uchybienia w tym obszarze. Przyczyna tego zjawiska to 
nieudzielanie przez pracodawcę urlopu wypoczynkowego w dogodnych dla pracowni-
ków terminach, co powoduje skumulowanie bardzo dużej liczby dni urlopu do wykorzy-
stania przez danego pracownika. Takie działanie pracodawcy nie wynika ze słabej zna-
jomości czy też błędnej interpretacji obowiązujących przepisów prawa, lecz jest raczej 
sposobem na zapewnienie ciągłości funkcjonowania zakładu przy ograniczonym za-
trudnieniu pracowników.  

Nadal niepokojące są wyniki kontroli przestrzegania przepisów dotyczących 
umów o pracę, prowadzenia akt osobowych pracowników oraz treści wydawanych 
świadectw pracy. Po wynagrodzeniu to najczęstszy temat kierowanych do nas skarg. 
Pracodawcy często zawierają z pracownikami umowy cywilnoprawne, w sytuacji gdy 
spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę. Nieco mniej nieprawidłowości 
stwierdza się w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony pracy młodo-
cianych oraz uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem, chociaż i w tym 
obszarze stwierdza się naruszenia przepisów prawa pracy. 

 
*** 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy prowadzili także kontrole w zakre-
sie legalności zatrudnienia tzn. przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy. W trakcie tych kontroli ujawniono liczne nieprawidłowo-
ści. W porównaniu z 2011 rokiem, ujawniono więcej przypadków nielegalnego zatrud-
niania lub nielegalnej innej pracy zarobkowej (w 2012 r. ujawniono 302 przypadki, a w 
2011 r. – 223). Tendencja wzrostowa utrzymuje się również w kwestii ujawnionych na-
ruszeń dotyczących podjęcia przez bezrobotnych zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy (o 24% więcej 
stwierdzonych przypadków niż w 2011 r.). Wyniki kontroli potwierdzają, iż kontrolowane 
podmioty oraz pracodawcy nadal stosują praktykę zawierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach, w których strony powinny wiązać umowy o pracę. Po raz kolejny odno-
towano wzrost skali stwierdzonych naruszeń przepisów dotyczących zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę (w 
2012 r. zakwestionowano 23% kontrolowanych pod tym względem umów, podczas gdy 
w 2011 r. – 11%). Przeprowadzone kontrole wykazały, że w stosunku prawnym łączą-
cym kontrolowanego pracodawcę i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-
prawnych pojawiają się elementy charakterystyczne dla stosunku pracy. W ocenie in-
spektorów pracy osoby współpracujące w ramach umów cywilnoprawnych świadczyły 
pracę w sposób osobisty, ciągły i za wynagrodzeniem, a istotną cechą łączącego je z 
kontrolowanymi pracodawcami stosunku prawnego, było podporządkowanie organiza-
cyjne i obowiązek stosowania się do dyspozycji (poleceń) przełożonych. Zatrudnienie 
na podstawie umowy cywilnoprawnej wydaje się dla nich korzystniejsze przede 
wszystkim ze względu na brak obowiązku zapewniania wielu standardów wynikających 
z prawa pracy. Istotnym problemem wynikającym z przeprowadzonych kontroli legal-
ności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej jest wykorzystywanie przez kontrolowane 
podmioty oraz osoby nielegalnie zatrudnione możliwości zawierania umów cywilno-
prawnych w formie ustnej oraz brak obowiązku przechowywania w miejscu wykonywa-
nia działalności znajdującego się poza siedzibą przedsiębiorcy kopii umów czy dowo-
dów zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego osób zatrudnionych w tych miejscach.  

Jedną z najpoważniejszych barier utrudniających inspekcji pracy skuteczną 
działalność kontrolną w obszarze legalności zatrudnienia są przede wszystkim ograni-
czenia wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Chodzi w szcze-
gólności o obowiązek doręczenia przedsiębiorcy upoważnienia do kontroli, co do zasa-
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dy – przed jej rozpoczęciem oraz przede wszystkim o obowiązek zawiadomienia pod-
miotu o zamiarze kontroli. W przypadku kontroli legalności zatrudnienia, ww. zawiado-
mienie zazwyczaj czyni taką kontrolę bezprzedmiotową i niweczy możliwe do osiągnię-
cia efekty. Utrudnia też przeciwdziałanie zjawiskom niepożądanym, takim jak praca „na 
czarno” czy wykonywanie pracy w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla życia lub 
zdrowia. Na ograniczenie nielegalnego zatrudnienia mogłyby wpłynąć regulacje praw-
ne, w wyniku których pracodawcy i przedsiębiorcy rażąco naruszający prawo nie mo-
gliby korzystać z pomocy publicznej (np. z funduszy unijnych, dotacji czy ulg podatko-
wych). Do takich podmiotów urzędy pracy nie powinny także kierować bezrobotnych do 
pracy bądź na praktyki lub staże. 

Częstą sytuacją podczas kontroli jest twierdzenie, że pracownik lub inna osoba 
wykonująca pracę zarobkową jest pierwszy dzień w pracy i nie zdążyła jeszcze podpi-
sać umowy. W związku z brakiem możliwości dokumentowania przed rozpoczęciem 
kontroli faktu wykonywania pracy przez takie osoby, bardzo trudne, a czasami wręcz 
niemożliwe w sensie dowodowym jest stwierdzenie tak zwanej pracy „na czarno”. Ob-
owiązujące przepisy dają też pracodawcy 7 dni na zgłoszenie pracownika do ubezpie-
czenia społecznego, co ogranicza możliwość kontrolowania pracodawcy w tym zakre-
sie. W ocenie inspektorów pracy, zainteresowani nielegalnym zatrudnieniem - zarówno 
przedsiębiorca, jak i bezrobotny, często oświadczają, że pracownik lub zleceniobiorca 
nie został jeszcze zgłoszony do ubezpieczenia, ponieważ nie upłynął 7-dniowy termin 
na zgłoszenie.  

 
*** 

Jak już wspomniano wyżej, stan ochrony pracy w kontrolowanych zakładach 
województwa warmińsko-mazurskiego jest zróżnicowany. Dostrzegając pozytywne 
przykłady, należy jednocześnie podkreślić, że w znacznej liczbie zakładów wyposaże-
nie stanowisk pracy, jak i warunki, w jakich praca jest wykonywana nie dorównuje 
standardom europejskim. Nieustabilizowany rynek pracy z utrzymującym się wysokim 
bezrobociem nie sprzyjają przestrzeganiu przez pracodawców przepisów prawa pracy. 
Pracownicy skupiają się bowiem na utrzymaniu zatrudnienia i wynikających stąd korzy-
ściach, a nie na warunkach, na jakich przychodzi im świadczyć pracę. Dlatego też, dla 
osiągnięcia trwałej poprawy, konieczne są działania systemowe polegające na zmia-
nach w prawie, ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej i zmniejszeniu bezrobocia. Po-
nadto w celu uzyskania poprawy stanu ochrony pracy konieczne jest kontynuowanie 
działań kontrolno-nadzorczych i innych działań prewencyjnych, a także wprowadzenie 
zmian w prawie oraz doskonalenie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy. Od lat 
podzielamy pogląd, że członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązuje do wprowadzania 
metod i form działalności obowiązujących w krajach unijnych, które znacznie odeszły 
od metod represyjnych. W naszej ocenie należy wzmacniać działania popularyzator-
sko-doradcze. Takie działania powinny być adresowane do jak najszerszej grupy od-
biorców. Jednocześnie należy podkreślić, że nie można odejść od działań kontrolno-
nadzorczych, gdyż w krótkim czasie mielibyśmy pogorszenie stanu ochrony pracy. W 
naszej ocenie, proporcje między działaniami kontrolno-nadzorczymi, a innymi działa-
niami prewencyjnymi muszą być starannie wyważone. 
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VII.  ZAŁOŻENIA NA NAJBLIŻSZY ROK 
 

W 2013 roku zgodnie z założeniami do strategii UE na rzecz bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy (lata 2013-2020) nasze działania będą koncentrować się na dwóch zasad-
niczych kwestiach - ograniczeniu skali wypadkowości w miejscu pracy i rozszerzaniu 
działalności prewencyjnej. Priorytetem pozostanie zmniejszenie liczby wypadków przy 
pracy i poprawa przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy. Program działania 
Okręgu na rok 2013 obejmuje:  
 zadania stałe, wynikające bezpośrednio z zapisów ustawowych bądź związane 

z koniecznością stałego monitorowania sytuacji w wybranych obszarach ochrony 
pracy, 

 zadania długofalowe (na lata 2013-2015), dotyczące strategicznych obszarów 
ochrony pracy, których specyfika wymaga przyjęcia perspektywy długookresowej. 
Zadania te realizowane są przez wszystkie okręgowe inspektoraty pracy; 

 zadania roczne (tj. na 2013 r.), uwzględniające bieżące potrzeby w zakresie 
ochrony pracy. W ich realizację zaangażowane są - zależnie od rodzaju badanych 
zagadnień - wszystkie lub część okręgowych inspektoratów pracy. 

W 2013 roku planujemy przeprowadzić około 3800 kontroli. Natomiast działaniami 
prewencyjnymi, określonymi w harmonogramie centralnym, zamierzamy objąć około 
dwóch tysięcy podmiotów, w tym: pracodawców, przedsiębiorców, rolników indywidu-
alnych, pracowników młodocianych, studentów i uczniów. Działania te będą realizowa-
ne w formie kampanii, programów, konkursów i ogólnie rozumianego doradztwa. 
 

*** 
W ramach zadań stałych Okręgowy Inspektorat Pracy realizuje wiele zadań, 

wynikających wprost z zapisów ustawowych, albo też związanych z koniecznością sta-
łego monitorowania sytuacji w wybranych obszarach ochrony pracy. 

Stałe działania w obszarze praworządności w stosunkach pracy to przede 
wszystkim kontrole przestrzegania przepisów w zakresie czasu pracy, urlopów pra-
cowniczych, ochrony uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz zatrudniania pra-
cowników młodocianych. Będą one realizowane zarówno w związku ze zgłaszanymi 
do inspekcji skargami, jak i w trakcie kontroli planowych.  

Bardzo istotnym aspektem działalności w obszarze bezpieczeństwa pracy jest 
badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także kontrola stosowania 
środków zapobiegających tym wypadkom. Szczególną uwagę inspektorzy pracy nadal 
będą zwracać na problematykę oceny ryzyka zawodowego - podstawowego elementu 
systemowego zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy. 

Przedmiotem działalności kontrolnej pozostają kwestie właściwego przygoto-
wania pracowników do pracy (szkolenia w dziedzinie bhp, badania lekarskie, informo-
wanie pracowników o ryzyku zawodowym) oraz realizacji zadań służby bhp. Ponadto 
inspektorzy będą oceniać prawidłowość informacji – składanych do ZUS przez praco-
dawców – zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.  

Będziemy kontynuować nadzór nad placówkami handlowymi, w tym wielkopo-
wierzchniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem placówek nowo powstałych. 

Nadal wymagają kontroli i nadzoru zagadnienia związane z przestrzeganiem 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy oczyszczaniu kraju z azbestu. Działania 
OIP kontynuowane będą w ramach rządowego Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski, który obowiązuje od 2009 r. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, będziemy prowadzić kontrole przestrzegania 
przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym w zakładach pra-
cy chronionej i w zakładach ubiegających się o taki status. 

W 2013 roku będziemy kontynuować działania z zakresu kontroli legalności za-
trudnienia. Kontrole dot. obywateli polskich będą obejmowały wytypowane podmioty w 
branżach, w których spodziewamy się największej skali i ryzyka występowania niepra-
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widłowości w zakresie legalności zatrudnienia (zakwaterowanie i usługi gastronomicz-
ne, budownictwo, transport drogowy towarów, handel oraz rolnictwo). Działania kon-
trolne będą też ukierunkowane na podmioty zatrudniające małą liczbę pracowników lub 
np. wyłącznie osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. W tych podmiotach najczę-
ściej dochodzi bowiem do naruszeń przepisów w zakresie legalności zatrudnienia.  

Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców realizowane będą podczas każdej kontroli podmiotu, który 
powierza wykonywanie pracy cudzoziemcom nieposiadającym obywatelstwa państwa 
członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii.  

 
*** 

Symptomy osłabienia gospodarczego, niesprzyjającego tworzeniu miejsc pracy, 
skłaniają wielu pracodawców do poszukiwania oszczędności i uelastyczniania form 
zatrudnienia, często z pominięciem obowiązujących regulacji prawnych. Z danych in-
spekcji wynika, że pracodawcy coraz częściej zawierają z pracownikami umowy cywil-
noprawne, w sytuacji gdy spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę. Takie 
praktyki przyczyniają się do wzrostu poczucia niepewności zatrudnienia, naruszają 
obowiązujące przepisy Kodeksu pracy i bez wątpienia obniżają komfort życia pracują-
cych. Istotą działań kontrolnych PIP w tym obszarze będzie zatem weryfikacja zasad-
ności zawierania umów cywilnoprawnych i podjęcie stosownych środków prawnych. W 
związku z tym w ramach zadań długofalowych w 2013 roku prowadzone będą za-
równo kontrole w wytypowanych zakładach różnych branż, jak i kontrole związane z 
badaniem zgłaszanych do PIP skarg, w których poruszono kwestię zawarcia umowy 
cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę. 

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce co czwarty 
pracownik ma umowę terminową. Niestabilny rynek pracy sprzyja nasilaniu się zjawi-
ska nadużywania tych umów. Zapis art. 251 Kodeksu pracy ograniczający dopuszczal-
ność zawierania z pracownikiem kilku umów o pracę na czas określony na tym samym 
stanowisku, ma na celu zapobieganie owym praktykom prowadzącym do pogłębiania 
się poczucia destabilizacji zawodowej. W 2013 roku nasze kontrole, w wytypowanych 
zakładach różnych branż, obejmą problematykę zawierania i rozwiązywania umów 
terminowych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania art. 251 Kodeksu pracy. 
Równolegle prowadzone będą kontrole polegające na badaniu zgłaszanych do PIP 
skarg, w których poruszono kwestię zawierania i rozwiązywania umów na okres prób-
ny, na czas określony (w tym na zastępstwo), na czas wykonania określonej pracy. 

Intensywnym kontrolom PIP w zakresie przestrzegania prawa pracy przy za-
trudnianiu będzie towarzyszyła kampania informacyjno-promocyjna skierowana do pra-
cowników, w tym osób wkraczających w etap aktywności zawodowej. Jej podstawowy 
cel to zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu, ze 
szczególnym uwzględnieniem problematyki zawierania umów cywilnoprawnych oraz 
umów terminowych. 

W 2013 roku będziemy kontynuować wzmożony nadzór nad zakładami charak-
teryzującymi się największym nasileniem zagrożeń. Wieloletnie doświadczenia wska-
zują, że forma wzmożonego nadzoru sprawdza się, ponieważ wpływa na likwidację 
bądź ograniczenie występujących w zakładzie zagrożeń zawodowych i wypadkowych. 
Kontrolą objęte zostaną cztery wytypowane zakłady. 

W 2013 roku celem długofalowych działań kontrolnych będzie sprawdzenie 
przestrzegania przepisów i zasad dotyczących oceny ryzyka zawodowego w zakładach 
oraz ocena skuteczności podejmowanych środków profilaktycznych zmniejszających 
ryzyko, w aspekcie wypadków przy pracy mających miejsce w zakładzie. Szczególna 
uwaga zostanie zwrócona na zakłady, w których zdarzenia wypadkowe wykazują ce-
chy powtarzalności. Równolegle realizowany będzie program prewencyjny „Zarządza-
nie bezpieczeństwem pracy w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły wy-
padki przy pracy”. Jego celem jest udzielenie merytorycznego wsparcia pracodaw-
com/przedsiębiorcom zainteresowanym ograniczeniem zagrożeń wypadkowych. 

http://www.transport-drogowy-towarow-oraz-dzialalnosc-uslugowa-zwiazana.49.4.pkd-24.pl/
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W 2013 roku będziemy realizować kampanię informacyjno-promocyjną „Bez-
pieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. Celem tej 3-letniej kampanii jest inspirowanie do 
zmiany postaw dotyczących bezpieczeństwa pracy, poprzez popularyzowanie wzorco-
wych zachowań przełamujących stereotypy, a także wzmacnianie poczucia odpowie-
dzialności za nieprzestrzeganie przepisów bhp. Jak wynika bowiem z badań inspekto-
rów pracy, wśród przyczyn wypadków dominują przyczyny ludzkie, w tym nieprawidło-
we lub samowolne zachowanie pracownika, niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem 
materialnym, nieużywanie sprzętu ochronnego. 

Kolejna kampania, którą będziemy realizować w 2013 roku to kampania infor-
macyjno-promocyjna „Szanuj życie - bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. 
Kampania, realizowana m.in. we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, ma na celu zachęcanie do działań służących zmniejszaniu ryzyka wypadko-
wego. Zgodnie z założeniami, powinna objąć znaczący odsetek rolników indywidual-
nych prowadzących produkcję roślinną lub zwierzęcą. 

W 2013 roku po raz pierwszy podejmiemy działania prewencyjno-kontrolne do-
tyczące zagrożeń związanych z nanomateriałami. Pierwszy etap tych działań obejmie 
przedsięwzięcia o charakterze informacyjno-prewencyjnym, z wykorzystaniem m.in. 
specjalistycznych materiałów pomocniczych, skierowane do zainteresowanych tą pro-
blematyką pracodawców, przedsiębiorców i pracowników. 
 

*** 
Wśród zadań rocznych przewiduje się problematykę wypłaty należności pra-

cowniczych, która od lat należy do najbardziej newralgicznych obszarów ochrony pra-
cy, ważnych także ze względu na swój aspekt społeczny. Działania podejmowane bę-
dą zarówno w związku ze zgłaszanymi skargami i innymi sygnałami o naruszeniach 
przepisów dotyczących wypłaty świadczeń, jak i w ramach kontroli planowych – w wy-
typowanej grupie zakładów zróżnicowanej pod względem formy własności, wielkości 
zatrudnienia czy branży. 

W związku z coraz liczniej docierającymi sygnałami o naruszeniach praw pra-
cowników tymczasowych – planowane jest zintensyfikowanie działań kontrolnych w 
tym zakresie. Ich podstawowy cel to zdiagnozowanie i ograniczenie zjawiska wykorzy-
stywania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych niezgodnie z jej 
założeniem oraz konsekwentne egzekwowanie uprawnień pracowników tymczasowych 
wynikających z przepisów prawa pracy. 

W 2013 roku będziemy kontynuować kontrole w podmiotach leczniczych ukie-
runkowane na egzekwowanie przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy w za-
kresie dotyczącym: zgodności charakteru świadczonej pracy z rodzajem zawartej 
umowy, czasu pracy (w tym odpoczynku dobowego i tygodniowego), wypłaty wynagro-
dzenia, urlopów wypoczynkowych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
Tematyka tych kontroli rozszerzona zostanie o zagadnienia bezpieczeństwa i higieny 
pracy, dotyczące zwłaszcza oceny ryzyka zawodowego, szkoleń bhp, badań profilak-
tycznych, pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia, wyposażenia pracowników w 
odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej, a także problematyki wypad-
ków przy pracy oraz organizacji nadzoru i kontroli stanu bhp. 

Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczy od 2009 roku w realizacji Krajowej 
Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych 
przerw i czasu odpoczynku kierowców. Strategia realizowana jest przez organy upraw-
nione do kontroli w tym zakresie, tj. Inspekcję Transportu Drogowego, Policję, Straż 
Graniczną, Służbę Celną i Państwową Inspekcję Pracy. Skargi kierowane do PIP 
wskazują ponadto na znaczną skalę łamania przepisów o czasie pracy przez firmy 
zajmujące się transportem drogowym, co może prowadzić do tragicznych w skutkach 
wypadków z udziałem prowadzących pojazdy, pasażerów i innych użytkowników dróg. 
Z tego względu w 2013 roku kontrole obejmą nie tylko kwestie wynikające z założeń 
Krajowej Strategii, ale również zagadnienie czasu pracy kierowców. 
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Branżę budowlaną cechują szczególnie wysokie wskaźniki wypadkowości. Stąd 
też w 2013 roku kontynuowane będą, rozpoczęte w latach poprzednich, intensywne 
działania kontrolne służące ograniczaniu i eliminowaniu zagrożeń na terenach budów. 
W ramach kontroli prac budowlanych i rozbiórkowych szczególna uwaga poświęcona 
zostanie prawidłowości zamontowania i odbioru rusztowań fasadowych. Przewiduje się 
ponadto kontynuację kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i remontach 
dróg. Kontrole będą konsekwentnie powtarzane u pracodawców lekceważących obo-
wiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Równolegle realizowany będzie 
program informacyjno-prewencyjny. Jego cel to podnoszenie standardów ochrony pra-
cy w firmach budowlanych, poprzez popularyzację wiedzy o zabezpieczeniach zbioro-
wych oraz promowanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie 
bezpieczeństwa pracy. Zwrócimy szczególnie uwagę na zagadnienie przygotowania 
pracowników do pracy w małych firmach budowlanych, a także na kwestie dotyczące 
właściwego nadzoru ze strony osób kierujących pracą, nakładów na bhp i zarządzania 
bezpieczeństwem pracy na dużych placach budów. 

Celem planowanych w 2013 roku działań w nowo powstałych zakładach jest 
przede wszystkim zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Ponadto inspektorzy 
sprawdzą, czy - w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w zakresie obiektów i po-
mieszczeń pracy (biorąc pod uwagę specyfikę, charakter i przeznaczenie obiektu) - 
dokumentacja projektowa została zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. bhp i czy 
wskazał on, w formie uwag, rozwiązania nieprawidłowe. Realizacja tematu umożliwi 
więc analizę wpływu zniesienia obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawcy ds. bhp na 
stan warunków pracy w zakładach rozpoczynających działalność. 

W 2013 roku, podobnie jak w 2012, inspektorzy ocenią przestrzeganie przez 
pracodawców przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 
2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Kontrole te prze-
prowadzone zostaną w zakładach, w których użytkowane są maszyny do obróbki 
drewna (np. produkcja mebli, drzwi, okien, schodów, balustrad, okładzin podłogowych, 
palet, tralek, stolarnie, itp.). Jest to grupa maszyn stwarzających szczególnie wysokie 
ryzyko zawodowe (wypadki śmiertelne i ciężkie). W zakładach stolarskich oraz innych 
firmach eksploatujących obrabiarki do drewna ocenione zostanie także spełnianie wy-
magań zasadniczych dla tej grupy maszyn. Działania powyższe realizowane będą w 
ramach nadzoru rynku. Równolegle realizowany będzie Program prewencyjny w za-
kresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez użytkowane maszyny i urządzenia 
do obróbki drewna. Dla pracodawców zainteresowanych udziałem w programie prze-
widziane są w szczególności specjalistyczne szkolenia. Dotyczyć one będą rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych służących obniżeniu poziomu ryzyka wypadkowego 
przy obsłudze ww. maszyn. Ponadto planuje się kontrole spełniania wymagań zasadni-
czych dla środków ochrony słuchu. Inspektorzy PIP sprawdzą, czy użytkowane przez 
pracowników środki ochrony słuchu są zgodne z zasadniczymi i/lub innymi wymaga-
niami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W 2013 roku skontrolowane zostaną zakłady usług leśnych (a także niektóre 
nadleśnictwa wykonujące we własnym zakresie część ww. prac). Inspektorzy PIP 
zwrócą uwagę na poszczególne etapy organizacji procesu technologicznego (zlecenie 
wykonania prac, nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem). Umożliwi to ocenę prze-
strzegania przepisów przy usługowym wykonywaniu pozyskiwania i zrywki drewna, a 
także ocenę współpracy Administracji Lasów Państwowych ze zleceniobiorcami usług 
leśnych. 

Przedmiotem kontroli będą również zagadnienia bezpieczeństwa pracy w za-
kładach piekarniczych i cukierniczych. Szczególną uwagę inspektorzy zwrócą na za-
grożenia stanowiące źródło wypadków przy pracy (do kontroli wytypowane zostaną 
zakłady, w których odnotowano wysoką liczbę zdarzeń wypadkowych). 

W szkołach corocznie dochodzi do znacznej liczby wypadków z udziałem 
uczniów, nauczycieli i innych osób pracujących w oświacie. Corocznie odnotowuje się 
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również przypadki chorób zawodowych narządu głosu wśród nauczycieli. Dane staty-
styczne świadczą o wysoce niezadowalającym stanie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w tych placówkach. Celem działań będzie przede wszystkim kształtowanie świadomo-
ści zagrożeń, zarówno wśród nauczycieli i innych pracowników szkół, jak i uczniów. W 
2013 roku kontrolami objęte zostaną szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimna-
zjalne. Równolegle realizowany będzie program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”. 
Ideą programu jest zwiększenie wiedzy o zagrożeniach występujących w środowisku 
pracy oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych i studentów. 

W ramach programu informacyjno-promocyjnego „Ochrona zdrowia w miejscu 
pracy - ograniczanie negatywnych skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowi-
ska pracy” zorganizowane zostaną m.in. spotkania i konferencje poświęcone tematyce 
zapobiegania chorobom wynikającym z narażenia na określone czynniki szkodliwe w 
środowisku pracy. Zwrócimy szczególną uwagę na konieczność zapewnienia ochrony 
zdrowia pracowników w aspekcie wydłużania się okresu ich aktywności zawodowej. 

Wyniki kontroli przeprowadzanych w mikroprzedsiębiorstwach wskazują na cią-
gle niski poziom wiedzy o bhp u tej grupy pracodawców. Prowadzony program pre-
wencyjny dla małych zakładów „Zdobądź dyplom PIP” ma na celu ułatwić właścicielom 
najmniejszych firm dostosowanie zakładu do obowiązujących przepisów bhp. Zaintere-
sowanym pracodawcom udostępniane będą materiały informacyjne wraz z przykładami 
dobrych praktyk (rozwiązania techniczne i organizacyjne służące poprawie warunków 
pracy). W czasie programu pracodawcy będą korzystać z eksperckiej pomocy inspek-
torów pracy.  

W 2013 roku przewiduje się zorganizowanie i przeprowadzenie następujących 
konkursów promujących pozytywne postawy w zakresie ochrony pracy: 

 Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej 

 Konkurs wiedzy nt. prawa pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 

 Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy 

 Konkurs dla pracowników młodocianych 

 Buduj bezpiecznie 

 Bezpieczne gospodarstwo rolne 

 Bezpieczne lato 
 
  Mając na uwadze specyfikę naszego regionu w 2013 roku planujemy kontrole w 
zakładach: 

 prowadzących działalność w rolnictwie, 

 prowadzących ośrodki wczasowe i turystyczne, 

 rybołówstwa w wodach śródlądowych. 
 

*** 
Realizując wyżej opisane zadania, będziemy dążyć do zmiany postrzegania za-

gadnień ochrony pracy przez ogół społeczeństwa i kształtowania nawyków bezpiecz-
nego stylu życia poprzez popularyzację zagadnień ochrony pracy w jak najszerszych 
kręgach społeczeństwa. Tylko skuteczne współdziałanie wszystkich zainteresowanych 
ochroną pracy może przynieść trwałą poprawę przestrzegania prawa pracy. Będziemy 
zdecydowanie przeciwdziałać zjawiskom patologicznym w sferze ochrony pracy po-
przez koncentrację działań na dziedzinach gospodarki i konkretnych zakładach, w któ-
rych występują: największe nasilenie naruszeń dotyczących praworządności w stosun-
kach pracy oraz największe zagrożenia zawodowe i wypadkowe. Będziemy konse-
kwentnie egzekwować przestrzeganie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Zwiększenie efektywności procesu kontrolno-nadzorczego 
zamierzamy osiągnąć poprzez doskonalenie zasad doboru zakładów do kontroli, kon-
sekwentne kontrole oraz stosowanie wszystkich dostępnych środków oddziaływania na 
pracodawców, którzy uporczywie naruszają przepisy. 
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