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I.  WPROWADZENIE 
  
 Państwowa Inspekcja Pracy jest pod-
ległym Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej 
organem powołanym do sprawowania nad-
zoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, 
w szczególności przepisów i zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej. 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 
Pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy, po-
wołana przez Marszałka Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Państwową Inspekcją Pra-
cy kieruje, powoływany przez Marszałka 
Sejmu, Główny Inspektor Pracy - przy po-
mocy zastępców. Główny Inspektor Pracy 
wchodzi w skład unijnego Komitetu Wyż-
szych Inspektorów Pracy. Państwowa In-
spekcja aktywnie uczestniczy w działaniach 
podejmowanych przez Międzynarodową 
Organizację Pracy (MOP). Wspomnieć 
należy, że Polska w roku 1919 była jednym 
ze współzałożycieli tej organizacji. Rok 
1919 to również rok powstania Państwowej 
Inspekcji Pracy – 3 stycznia 1919 roku Na-
czelnik Państwa – Józef Piłsudski podpisał 
„Dekret tymczasowy o urządzeniu i działal-
ności inspekcji pracy”. 

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

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

Działalnością okręgowego inspektoratu 
pracy kieruje okręgowy inspektor pracy. 
Główny Inspektor Pracy i okręgowi inspek-
torzy 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 inspekto-
rów pracy. 
 
 Do zakresu działania Państwowej In-
spekcji Pracy należą w szczególności: 

 nadzór i kontrola przestrzegania przez 
pracodawców prawa pracy, w szczegól-
ności przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, przepisów dotyczących 

stosunku pracy, wynagrodzenia za pra-
cę i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, 
uprawnień pracowników związanych z 
rodzicielstwem, zatrudniania młodocia-
nych i osób niepełnosprawnych, 

 kontrola przestrzegania przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy projek-
towaniu budowy, przebudowy i moderni-
zacji zakładów pracy oraz stanowiących 
ich wyposażenie maszyn i innych urzą-
dzeń technicznych oraz technologii, 

 kontrola legalności zatrudniania, i innej 
pracy zarobkowej, wykonywania działal-
ności oraz kontrola przestrzegania obo-
wiązku informowania powiatowych urzę-
dów pracy przez bezrobotnych o podję-
ciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
lub działalności, opłacania składek na 
Fundusz Pracy, dokonania wpisu do re-
jestru agencji zatrudnienia działalności, 
której prowadzenie jest uzależnione od 
uzyskania wpisu do tego rejestru, pro-
wadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z 
warunkami określonymi w przepisach o 
promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy, 

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

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

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

 nadzór nad spełnianiem przez praco-
dawców obowiązków w sprawie reje-
stracji, oceny, udzielania zezwoleń i sto-
sowanych ograniczeń w zakresie chemi-
kaliów (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 ana-
lizowanie okoliczności i przyczyn wy-
padków przy pracy, inicjowanie przed-
sięwzięć w sprawach ochrony pracy w 
rolnictwie indywidualnym, udzielanie po-
rad i informacji technicznych w zakresie 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2009 ROKU 
 

 4 

eliminowania zagrożeń dla życia i zdro-
wia pracowników oraz porad i informacji 
w zakresie przestrzegania prawa pracy, 

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

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

 kontrola ewidencji pracowników wykonu-
jących prace w szczególnych warunkach 
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, o 
ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli 
łączący strony stosunek prawny, wbrew 
zawartej między nimi umowie, ma cechy 
stosunku pracy, 

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

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

 współpraca z urzędami państw człon-
kowskich Unii Europejskiej odpowie-
dzialnymi 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 wykroczeń, 
gdy ustawy tak stanowią oraz udział w 
postępowaniu w tych sprawach w cha-
rakterze oskarżyciela publicznego.  

 
W celu realizacji zadań organy Pań-

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

bez względu na podstawę świadczenia tej 
pracy.  

 
W razie stwierdzenia naruszenia prze-

pisów prawa pracy lub przepisów dotyczą-
cych legalności zatrudniania właściwe or-
gany Państwowej Inspekcji Pracy w szcze-
gólności są uprawnione odpowiednio do: 

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

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

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

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

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

 nakazania ustalenia, w określonym ter-
minie, okoliczności i przyczyn wypadku; 

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



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2009 ROKU 
 

 5 

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

 nakazania pracodawcy umieszczenia 
pracownika w ewidencji pracowników 
wykonujących prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakte-
rze. 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsz-

tynie obejmuje swoim działaniem teren 

województwa warmińsko-mazurskiego. 
Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy 
znajduje się w Olsztynie. Ponadto w ra-
mach Okręgu działają dwa Oddziały – w 
Elblągu i Ełku. Okręgowy Inspektor Pracy

 

 
kieruje działalnością okręgowego inspekto-
ratu pracy oraz nadzoruje i koordynuje pra-
ce działających na terenie jego właściwości 
inspektorów pracy. Wykonuje on swoje 
zadania przy pomocy zastępcy ds. nadzoru 
oraz zastępcy ds. prawno-organizacyjnych. 

Mapa 1. Struktura terytorialna Okręgowego Inspektora Pracy (OIP) w Olsztynie 
 

 
Podstawową rolę w strukturze organi-

zacyjnej okręgowego inspektoratu pracy 
odgrywają inspektorzy pracy

 

. Inspektorzy 
pracy są uprawnieni do przeprowadzania, 
bez uprzedzenia i o każdej porze dnia 

i nocy, kontroli przestrzegania przepisów 
prawa pracy, w szczególności stanu bez-
pieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli 
przestrzegania przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia.  

 
Tabela 1. Stan osobowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 

 

Czynności służbowe 
Liczba  

pracowników 
2008 r. 2009 r. 

Stanowiska merytoryczne 
Kierownicze stanowiska inspekcyjne (okręgowy inspektor pracy i zastępcy okręgowego 
inspektora pracy) 3 3 

Nadinspektorzy pracy – Kierownicy Oddziałów 2 2 
Pozostałe stanowiska inspekcyjne 59 61 
Pracownicy przygotowujący się do wykonywania zadań kontrolnych 6 2 
Pracownicy merytoryczni, którzy nie wykonują czynności kontrolnych (realizujący inne usta-
wowe zadania, na przykład takie jak poradnictwo prawne i rejestracja układów zbiorowych 
pracy) 

13 12 

Pracownicy wykonujący czynności związane z ewidencjonowaniem, przetwarzaniem i anali-
zowaniem wyników działalności kontrolnej inspektorów pracy 6 6 

Stanowiska pracy służb finansowych, administracyjnych oraz obsługi 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach ds. finansowo-księgowych, w tym główny księgowy 4 4 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych 12 13 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi 3 3 

Razem 108 106 
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy za-
trudnionych było – według stanu na dzień 

31 grudnia 2009 roku – 106 pracowników (4 
w niepełnym wymiarze czasu pracy), w tym: 
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79 osób w siedzibie Okręgu, 14 osób 
w Oddziale w Elblągu i 13 osób w Oddziale 
w Ełku. Stan zatrudnienia w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy, w porównaniu z 2008 
rokiem, zmniejszył się. W zamieszczonej 
powyżej tabeli nr 1.1.1. zawarto dane 
o stanie osobowym Okręgowego Inspektora-

tu Pracy w Olsztynie, pod kątem wykonywa-
nych czynności służbowych przez pracowni-
ków. W tabeli nr 1.1.2. zawarto dane o pra-
cownikach Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Olsztynie pod kątem wieku, wykształcenia 
oraz stażu pracy. 

 
Tabela 2. Struktura wieku, wykształcenia oraz staż pracy pracowników OIP w Olsztynie 

 

Wyszczególnienie Liczba osób 
2008 rok 2009 rok 

 

Wiek 

do 30 lat 6 6 
31 – 40 lat 38 40 
41 – 50 lat 22 22 
51 – 60 lat 36 33 

powyżej 60 lat 6 5 
 

Wykształcenie 

wyższe 97 95 
pomaturalne 1 1 
policealne - - 

średnie 8 8 
zawodowe 1 1 

podstawowe 1 1 
 

Staż pracy w PIP 

do 5 lat 32 33 
6 – 10 lat 33 26 
11 – 20 lat 29 35 
21 – 30 lat 12 9 

powyżej 30 lat 2 3 
 
 

Podstawowym dokumentem, który 
określa kierunki i formy działalności Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w poszczególnych 
obszarach ochrony pracy jest Program 
działania. W 2009 roku, podobnie jak w 
latach poprzednich, działalność Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Olsztynie skoncen-
trowana była na realizacji określonych w 
tym Programie zadań i tematów, które 
można podzielić na następujące grupy: 

 Działalność kontrolno-nadzorcza, w tym: 
 Kontrole realizowane w ramach co-

dziennej, rutynowej działalności in-
spekcji, wyszczególnione w przepi-
sach ustawowych (np.: badanie oko-
liczności i przyczyn wypadków przy 
pracy, uczestniczenie w przejmowa-
niu do eksploatacji nowo wybudowa-
nych lub przebudowanych zakładów 
pracy, rozpatrywanie skarg); 

 Kontrole przewidziane w ramach 
działań długofalowych na lata 2007-
2009; 

 Kontrole zaplanowane na rok 2009; 
 Kontrole własne wynikające z uwa-

runkowań regionalnych i specyfiki 
problemów w zakresie ochrony pracy 
występujących na terenie naszego 
województwa. 

 Działalność prewencyjna. 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olszty-
nie przy realizacji swoich zadań współdziała 
ze związkami zawodowymi, organizacjami 
pracodawców, organami samorządu załogi, 
radami pracowników, społeczną inspekcją 
pracy oraz z organami administracji pań-
stwowej, a w szczególności z organami 
nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, w 
tym Policją, Strażą Graniczną, Służbą Cel-
ną, urzędami skarbowymi i Zakładem 
Ubezpieczeń Społecznych, a także orga-
nami samorządu terytorialnego. 
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II.  DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-NADZORCZA 
 
 
2.1.  
 

Kontrole 

W roku sprawozdawczym inspektorzy 
pracy przeprowadzili 4.123 kontrole u 
przeszło 3 tys. podmiotów gospodarczych. 
Ponowne kontrole wynikały przede wszyst-

kim z konieczności sprawdzenia realizacji 
zastosowanych wcześniej środków praw-
nych i wyegzekwowania poprawy stanu 
przestrzegania prawa.  

 

 
Wykres 1. Struktura skontrolowanych zakładów 

 
 

Ponad połowa podmiotów objętych 
kontrolą nie zatrudniała więcej niż 9 pra-
cowników, ponad 28% zatrudniało od 10 do 
49 osób, a niecałe 13% to zakłady zatrud-
niające od 50 do 249 osób. Ok. 3% skontro-
lowanych firm to zakłady duże, zatrudniają-
ce co najmniej 250 pracowników.  
 
2.2. 

 
Decyzje 

W związku ze stwierdzonymi w czasie 
kontroli naruszeniami przepisów prawa, 
inspektorzy pracy w 2009 roku wydali 
15.790 decyzji (patrz wykres nr 2). Najwię-
cej nieprawidłowości dotyczyło przygoto-
wania pracowników do pracy (m.in. szkoleń 
bhp, badań lekarskich, uprawnień kwalifika-
cyjnych), urządzeń i instalacji elektroener-
getycznych (np. brak lub niewłaściwa 
ochrona przed porażeniem w instalacjach i 
urządzeniach elektrycznych), maszyn i 
urządzeń technicznych (m.in. niewłaściwe 
urządzenia ochronne lub ich brak), stano-
wisk i procesów technologicznych (np. nie-
właściwe zabezpieczenie stanowisk pracy 
przy wykonywaniu prac szczególnie nie-
bezpiecznych).  

Wśród wydanych decyzji 389 nakazy-
wało wstrzymanie prac w związku ze 
stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia 
życia bądź zdrowia pracowników, a 431 
decyzji nakazywało wstrzymanie eksplo-
atacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy 
ich eksploatacja powodowała bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Ko-
lejnych 9 decyzji zakazywało wykonywa-
nia pracy lub prowadzenia działalności w 
miejscach, w których stan warunków pracy 
stanowił bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi. W związku ze stwierdze-
niem, że pracownicy zatrudnieni są wbrew 
obowiązującym przepisom przy pracach 
niebezpiecznych, wzbronionych lub szko-
dliwych bez wymaganych kwalifikacji, in-
spektorzy pracy wydawali decyzje skiero-
wania pracowników do innych prac. Ogó-
łem w roku sprawozdawczym wydano 163 
decyzje kierujące do innych prac prze-
szło 250 pracowników. 

W roku sprawozdawczym Okręgowy 
inspektor pracy wydał 2 decyzje nakazują-
ce zaprzestanie działalności określone-
go rodzaju. Decyzje takie są wydawane, 
gdy stwierdzone w czasie kontroli narusze-
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nia zagrażają życiu lub zdrowiu pracowni-
ków (lub osób świadczących pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy, w tym osób 
wykonujących na własny rachunek działal-
ność gospodarczą) i mają charakter trwały, 
tzn. nie mogą być usunięte przez zastoso-
wanie przez inspektora pracy nakazów 
jednostkowych uchybień. W pierwszym 
wypadku nakazano zaprzestanie działalno-
ści polegającej na przerobie drewna, pro-
dukcji wyrobów tartacznych i stolarskich. W 
drugim przypadku nakazano zaprzestanie 
działalności polegającej na prowadzeniu 
prac blacharsko-lakierniczych. W obu przy-

padkach decyzje wykonano. 
Oprócz decyzji dotyczących stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorzy 
pracy wydali 189 decyzji dotyczących 
wypłaty ponad 1,7 tys. pracownikom 
wynagrodzenia i innych świadczeń na 
łączną kwotę przeszło 2,0 mln zł. Najczę-
ściej nakazywano wypłatę: wynagrodzenia 
za pracę (59%), ekwiwalentu pieniężnego 
za niewykorzystany urlop (13%), wynagro-
dzenia za czas choroby (7%) i wynagro-
dzenia za pracę w godzinach nadliczbo-
wych (5%). 

 
Wykres 2. Zakres przedmiotowy decyzji 

 
Z ponownych kontroli i informacji, jakie 

napłynęły do OIP wynika, że do dnia spo-
rządzania niniejszego sprawozdania praco-
dawcy wykonali 13.885 decyzji (88% wyda-
nych), w tym 114 decyzji dot. wypłaty pra-
cownikom wynagrodzenia i innych świad-
czeń (60% wydanych). W wyniku realizacji 
tych drugich przeszło 1,08 tys. pracowni-
kom wypłacono przeszło 1,2 mln zł, co 
stanowi około 60% kwoty nakazanej do 
wypłaty.  

Nadal podstawową przyczyną niewy-
konania decyzji jest brak środków finanso-
wych będący często efektem zatorów 
i przestojów płatniczych na rynku. Przyczy-
ną niewykonania nakazów była również 
nieznajomość lub lekceważenie przepisów 
oraz brak świadomości zagrożeń wypad-
kowych. Część pracodawców odmawiała 
wykonania decyzji bez podania przyczyn. 

W związku z nierealizowaniem decyzji 
przez niektórych pracodawców, inspektorzy 
pracy, zgodnie z procedurą egzekucji ad-

ministracyjnej, wystosowali do 48 praco-
dawców łącznie 49 upomnień. Upomnienia 
obejmowały w sumie 162 decyzje. W upo-
mnieniach ujęto 26 decyzji, które dotyczyły 
wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń 
i 136 decyzji dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

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

W roku sprawozdawczym, w związku 
z niewykonaniem decyzji inspektora pracy, 
w 7 przypadkach wszczęto postępowa-
nie egzekucyjne (skierowanych zostało 7 
tytułów wykonawczych). Pięć tytułów wyko-
nawczych dotyczyło niewykonania decyzji 
z zakresu bhp, a kolejne dwa dotyczyły 
decyzji z zakresu niewypłacenia wynagro-
dzenia i innych świadczeń. W 2009 roku na 
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6 pracodawców nałożono 7 grzywien w celu 
przymuszenia. Łączna kwota nałożonych 
grzywien wyniosła 100.000zł. W wyniku 
prowadzonych działań egzekucyjnych, na 
dzień sporządzania niniejszego sprawoz-
dania, 3 pracodawców wykonało 5 decyzji 
(3 nakazywały wypłatę wynagrodzenia za 
pracę, a pozostałe dotyczyły obowiązków 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). 

     
2.3.  
 

Wystąpienia inspektorów pracy 

W razie stwierdzenia innych naruszeń 
przepisów prawa pracy niż wymienione w 

art.11 pkt 1-7 ustawy o Państwowej Inspek-
cji Pracy, organy PIP kierują wystąpienia o 
usunięcie tych naruszeń. W 2009 roku in-
spektorzy pracy skierowali do pracodawców 
i organów sprawujących nadzór nad zakła-
dami pracy 2588 wystąpień. Skierowane 
wystąpienia zawierały łącznie 12.165 
wniosków. 

Najwięcej wniosków dotyczyło naru-
szeń przepisów z zakresu stosunku pracy 
(31% ogółu wydanych), bezpieczeństwa i 
higieny pracy (31%), czasu pracy (18%), 
wynagrodzenia za pracę (9%) oraz urlopów 
pracowniczych (5%). 

 
 

Wykres 3. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach 
 

 
W zakresie problematyki związanej ze 

stosunkiem pracy

Podobnie jak w latach poprzednich, 
wnioski w obszarze 

 najwięcej nieprawidłowo-
ści stwierdzono w zakresie udzielania pra-
cownikom informacji, o której mowa w art. 
29 § 3 Kodeksu pracy (25% wniosków 
związanych ze stosunkiem pracy). Niewiele 
mniej nieprawidłowości stwierdzono w za-
kresie prowadzenia przez pracodawców 
dokumentacji związanej ze stosunkiem 
pracy oraz akt osobowych (24%). Następne 
grupy najczęstszych uchybień to brak lub 
nieprawidłowo sporządzona umowa o pracę 
(11%), brak lub nieprawidłowy regulamin 
pracy (11%) oraz niewydanie lub nieprawi-
dłowości w treści świadectwa pracy (10%).  

warunków pracy, bez-
pieczeństwa i higiena pracy

Wnioski związane z problematyką 

 najczęściej 
dotyczyły przygotowania pracowników, 
poprawy organizacji pracy, systematyczne-
go analizowania zagrożeń występujących w 
procesie pracy i oceny ich skutków oraz 
zastosowania trwałych rozwiązań organiza-
cyjnych gwarantujących bezpieczną pracę. 

cza-

su pracy

W obszarze 

 najczęściej były kierowane do 
pracodawców w związku z nieokreśleniem 
w układach zbiorowych pracy, regulaminie 
pracy lub w obwieszczeniu systemów, roz-
kładów i okresów rozliczeniowych czasu 
pracy (46% wniosków w tym zakresie). 
Niewiele mniej nieprawidłowości stwierdza-
no w obszarze związanym z prowadzeniem 
ewidencji czasu pracy (21%). 

wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy

Wnioski związane z problematyką 

 najczęściej 
stwierdzano niewypłacenie, obniżenie, bez-
podstawne potrącenie lub nieterminowe 
wypłacenie wynagrodzenia za pracę (25% 
wniosków wydanych w tym obszarze). Ko-
lejne grupy najczęstszych uchybień to nie-
wypłacenie lub zaniżenie wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych (10%) 
oraz niewypłacenie lub obniżenie ekwiwa-
lentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy (9%). 

u-
rlopów wypoczynkowych najczęściej były 
kierowane do pracodawców w związku z 
nieprawidłowościami w zakresie udzielania 
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urlopu wypoczynkowego (44% wniosków w 
tym zakresie). Następne grupy najczęst-
szych uchybień to nieprawidłowości w za-
kresie dzielenia urlopu na części (19%) 
oraz ustalania planów urlopów (11%). 

Kontrola realizacji prawie 6 tys. wnio-
sków zawartych w wystąpieniach wykazała 
stosunkowo wysoką skuteczność tego 
środka prawnego. Pracodawcy wykonali 

bowiem 93% wniosków (92% w 2008r.).  
 

2.4. Wykroczenia
  

  

W 2009 roku inspektorzy pracy Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy stwierdzili po-
pełnienie 3.653 wykroczeń związanych z 
wykonywaniem pracy zarobkowej oraz w 
zakresie legalności zatrudnienia.  

 
 

Wykres 4. Liczba wykroczeń w poszczególnych grupach 

 
 

Wykres 5. Zakres przedmiotowy wykroczeń 
 

 
 

Z powyższych wykresów wynika, że 
analogicznie jak w latach poprzednich, naj-
liczniejszą grupę wykroczeń (61% ogółu) 
stanowiły naruszenia przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy, wyczerpujące 
znamiona wykroczenia z art. 283 Kodeksu 
pracy. 

Stwierdziwszy fakt popełnienia wykro-
czenia przeciwko prawom pracownika, in-
spektorzy pracy korzystali z przysługują-
cych im środków prawnych kierując wnioski 
o ukaranie do sądu grodzkiego, nakładając 
mandaty karne oraz stosując środki oddzia-
ływania wychowawczego. Zarzuty popeł-
nienia wykroczenia postawiono łącznie 
1393 osobom. 

W przeciągu roku sprawozdawczego 

inspektorzy pracy skierowali do sądów 
łącznie 144 wnioski o ukaranie zawierają-
ce zarzuty popełnienia 367 wykroczeń. 

W 2009 roku zapadło łącznie 140 roz-
strzygnięć w I-ej instancji. Większością 
orzeczeń obwinionym wymierzono grzywny. 
Dotyczyło to 118 orzeczeń (w tym 71 naka-
zów karnych). Łącznie sądy wymierzyły 
grzywny w wysokości 153650zł. Średnia 
wysokość grzywny orzeczona przez sądy 
wyniosła prawie 1302 zł. Wobec 16 obwi-
nionych sąd orzekł karę nagany (w tym 14 
w formie wyroku nakazowego). W 1 przy-
padku odstąpiono od wymierzenia kary. W 
5 przypadkach zapadł wyrok uniewinniają-
cy. 
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W okresie sprawozdawczym wniesiono 
ogółem 15 apelacji. W 11 przypadkach 
apelację wnieśli ukarani, a w pozostałych 
inspektor pracy. W 2009 roku sądy wydały 
17 orzeczeń po rozpatrzeniu apelacji od 
wyroków wydanych w okresie sprawozdaw-
czym, jak i od wyroków wydanych w roku 
poprzednim. Sąd odwoławczy ośmiokrotnie 
utrzymał w mocy orzeczenia sądu pierwszej 
instancji, w czterech przypadkach zaskar-
żony wyrok uchylił i przekazał do ponowne-
go rozpatrzenia przez sąd pierwszej instan-
cji, w kolejnych trzech przypadkach zmienił 
wyrok poprzez orzeczenie kary w innej 
wysokości, a w dwóch zmienił wyrok po-
przez uniewinnienie obwinionego. 

W 2009 roku wniesiono ogółem 15 
sprzeciwów od wyroków nakazowych. Pięć 
środków odwoławczych wnieśli inspektorzy 
pracy. W pozostałych przypadkach środki 
zaskarżenia wnieśli obwinieni. W roku 
sprawozdawczym sądy wydały orzeczenia 
po rozpoznaniu 23 sprzeciwów od wyroków 
nakazowych wydanych w 2008 i 2009 roku. 
W 19 przypadkach sądy orzekły grzywny, w 
3 przypadkach uniewinniono obwinionego, 
a w kolejnym orzeczono karę nagany.  

W 2009 roku inspektorzy pracy na-
łożyli ogółem 657 mandatów za popełnie-
nie 2101 wykroczeń. Nałożono je na łączną 
kwotę 798650zł. Mandaty są najczęściej 
stosowaną przez inspektorów pracy sank-
cją wobec sprawców wykroczeń – zostały 
zastosowane w prawie 50% ogółu podję-
tych postępowań w sprawach o wykrocze-
nia.  

Inspektorzy pracy, w związku z po-
dejmowanymi czynnościami kontrolnymi, 
stosowali także środki wychowawcze. Ogó-
łem, w związku z popełnieniem 1185 wy-
kroczeń, wydano 592 środki oddziaływa-
nia wychowawczego w postaci pouczeń, 
zwrócenia uwagi oraz ostrzeżeń. Podobnie 
jak w poprzednich latach, środki wycho-
wawcze były stosowane najczęściej w sto-
sunku do pracodawców, którzy nie byli do-
tychczas kontrolowani przez inspektorów. 
Istotne było także zachowanie sprawców 
wykroczeń, ich sytuacja materialna oraz 
fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości usu-
wano jeszcze w trakcie czynności kontrol-
nych.  

W okresie sprawozdawczym w jed-
nym przypadku orzeczono zastępczą karę 
aresztu za brak uiszczenia przez obwinio-
nego wymierzonej grzywny. Sąd w związku 
z nieuiszczeniem grzywny w kwocie 3000 zł 
zamienił ją na 30 dni aresztu przyjmując, iż 
jeden dzień aresztu jest równoważny 
grzywnie w wysokości 100 zł. 

 W ocenie inspektorów pracy najczęst-
sze przyczyny naruszeń praw pracowni-
czych to: nieznajomość lub niejasność 
przepisów prawa pracy i związana z tym 
błędna ich interpretacja, trudności finanso-
we pracodawców, lekceważenie przepisów 
prawa mające na celu dokuczenie pracow-
nikowi (np.: uzależnianie wypłaty wynagro-
dzenia za pracę od naprawienia rzekomej 
szkody wyrządzonej pracodawcy). 
  
2.5. 

 

Zawiadomienia prokuratury o po-
dejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa 

W roku sprawozdawczym inspektorzy 
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy skie-
rowali do prokuratur łącznie 54 zawiado-
mienia o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa. 

W 21 przypadkach informowano o po-
dejrzeniu popełnienia przestępstwa okre-
ślonego w art. 218 Kodeksu karnego, pole-
gającego na uporczywym naruszaniu praw 
osób wykonujących pracę zarobkową lub 
niewykonaniu orzeczenia sądu zobowiązują-
cego do wypłaty wynagrodzenia za pracę 
lub innego świadczenia ze stosunku pracy. 
W siedemnastu zawiadomieniach wskazy-
wano na utrudnianie lub udaremnianie 
czynności kontrolnych inspektora pracy (art. 
225 Kodeksu karnego). W dziewięciu za-
wiadomieniach informowano o naruszeniu 
prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (art. 220, art. 221 Kodeksu karnego). 
W siedmiu przypadkach zawiadomiono 
prokuraturę w związku z przestępstwami 
przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 
270, art. 271 Kodeksu karnego). Trzy za-
wiadomienia skierowano w związku z naru-
szeniem przepisów ustawy z dnia 23 maja 
1991 roku o związkach zawodowych (art. 
35). W dwóch przypadkach informowano o 
składaniu fałszywych zeznań (art. 233 Ko-
deksu karnego). Dwukrotnie skierowano 
zawiadomienie w związku z wprowadze-
niem do obrotu wyrobów niezgodnych z 
zasadniczymi wymaganiami (art. 45 i art. 
47a ustawy z 30 sierpnia 2002 roku o sys-
temie oceny zgodności). W jednym przy-
padku skierowano zawiadomienie w związ-
ku z naruszeniem przepisów o ubezpiecze-
niach społecznych – niezgłoszenie wyma-
ganych danych albo zgłoszenie niepraw-
dziwych danych mających wpływ na prawo 
do świadczeń albo ich wysokość (art. 219 
Kodeksu karnego). W jednym zawiadomie-
niu informowano o przestępstwie przeciwko 
życiu i zdrowiu (art. 160 Kodeksu karnego). 
W jednym przypadku w zawiadomieniu 
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informowano o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa określonego w art. 245 Ko-
deksu karnego (użycie przemocy lub groź-
by bezprawnej). W kolejnym przypadku 
informowano o popełnieniu przestępstwa, o 

którym mowa w art. 284 Kodeksu karnego 
(przywłaszczenie). W jednym przypadku 
skierowano zawiadomienie o popełnieniu 
przestępstwa, o którym mowa w art. 226 
Kodeksu karnego (znieważenie). 

  
Wykres 6. Przestępstwa w zawiadomieniach skierowanych do prokuratury 

 
 

Do dnia sporządzania niniejszego 
sprawozdania postępowanie przygotowaw-
cze wszczęto w przypadku 36 zawiado-
mień, a w szesnastu przypadkach prokura-
tura odmówiła wszczęcia dochodzenia.  

W piętnastu przypadkach wcześniej 
wszczętych postępowań przygotowaw-
czych, prokuratura postanowiła o ich umo-
rzeniu. Inspektorzy pracy złożyli osiem za-
żaleń na postanowienia prokuratury o umo-
rzeniu postępowania oraz cztery zażalenia 
na postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania. Na dzień sporządzania ni-
niejszego sprawozdania uwzględniono pięć 
zażaleń. 

W 22 sprawach, w związku ze złożo-
nymi zawiadomieniami, skierowano do są-
du akty oskarżenia. Do chwili obecnej za-
padło dziesięć wyroków. W sześciu przy-
padkach orzeczono karę pozbawienia wol-
ności w zawieszeniu, w pozostałych czte-
rech przypadkach karę grzywny. 

Z przedstawionych powyżej danych 
wynika, iż prawie co trzecie postępowanie 
prokuratury wszczęte w wyniku zawiado-
mienia inspektora pracy, jest umarzane, a 
w przypadku kolejnego co trzeciego zawia-
domienia postępowanie w ogóle nie jest 

wszczynane. Podobnie jak i w latach ubie-
głych, wynika to przede wszystkim z roz-
bieżności w ocenie zachowania sprawców 
przez inspektora pracy składającego za-
wiadomienie i prokuratora, do którego nale-
ży ostateczna ocena zaistnienia znamion 
przestępstwa.  
 
2.6. 
 

Porady prawne i techniczne 

W 2009 roku pracownicy merytoryczni 
Okręgowego Inspektoratu Pracy udzielili 
łącznie prawie 45 tys. porad (w 2008 r. – 
ok. 42 tys.). W siedzibie Okręgu, w siedzi-
bach biur terenowych, za pośrednictwem 
mediów oraz drogą elektroniczną udzielono 
66% porad. Pozostałych porad udzielono w 
trakcie kontroli przeprowadzanych przez 
inspektorów pracy. Na poniższych wykre-
sach przedstawiono strukturę podmiotów, 
którym udzielano porad oraz obrazowo 
pokazano, jakich głównie zagadnień doty-
czyły udzielone porady prawne (zgodnie ze 
statystyką prowadzoną w OIP). Natomiast 
udzielane porady techniczne dotyczyły 
głównie zagadnień bezpieczeństwa i higie-
ny pracy wynikających z działu X Kodeksu 
pracy i aktów wykonawczych (np.: oceny 
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ryzyka zawodowego, wymagań dotyczą-
cych pomieszczeń pracy i pomieszczeń 
higieniczno-sanitarnych, minimalnych wy-
magań stawianych maszynom, przygoto-
wania pracowników do pracy, odzieży ro-

boczej, środków ochrony indywidualnej, 
posiłków profilaktycznych, pomiarów czyn-
ników szkodliwych w środowisku pracy). 

 

 
 

Wykres 7. Struktura podmiotów zgłaszających się po porady 
 

  
 

Wykres 8. Obszary praworządności, w których udzielano porad 
 

 
Z analizy udzielanych porad wynika, że 

spora liczba zgłaszanych problemów zwią-
zanych ze stosowaniem prawa wynika 
z odmiennej interpretacji przepisów doko-
nywanych przez różne podmioty. Wykładnia 
przepisów dokonywana przez te podmioty, 
często odbiega od prezentowanej przez 
Państwową Inspekcję Pracy. Pracodawcy 
i inne podmioty zgłaszające się po poradę 
niejednokrotnie odwołują się do publikacji 
prasowych lub źródeł internetowych zawie-
rających często mylne informacje. W 
szczególności duży problem stwarza sto-
sowanie przepisów o czasie pracy, przepi-
sów dotyczących udzielania urlopów wypo-

czynkowych czy sposobu naliczania ekwi-
walentu za niewykorzystane urlopy wypo-
czynkowe. Należy stwierdzić ponadto, że 
wciąż znaczna część porad prawnych 
udzielana jest pracodawcom a także insty-
tucjom. Podmioty te często wykazują się 
ograniczoną znajomością przepisów prawa 
pracy. 

 
Podsumowując, należy stwierdzić, iż 

działalność Okręgu w zakresie poradnictwa 
prawnego wciąż cieszy się dużym zaintere-
sowaniem i jest bardzo pomocna w wyja-
śnianiu wątpliwości prawnych związanych 
z interpretacją przepisów z zakresu prawa 
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pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pomoc ta jest szczególnie ważna dla pra-
cowników, których nie stać często na od-
płatną pomoc prawną oraz właścicieli ma-
łych firm, którzy nie posiadają wykwalifiko-
wanych służb kadrowych. 
  
 
 

2.7.   

  

Pisma o charakterze informacyj-
no-prewencyjnym 

W roku sprawozdawczym Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Olsztynie wystosował 
przeszło 700 pism o charakterze informa-
cyjno-prewencyjnym. Ich adresatami były 
w szczególności organa państwowego nad-
zoru i kontroli oraz pracodawcy. 

 
 

Wykres 9. Adresaci pism o charakterze informacyjno-prewencyjnym 
 

 
 

Zasadniczym celem pism skierowa-
nych do organów państwowego nadzoru 
i kontroli było poinformowanie tych organów 
o wynikach kontroli. Pisma kierowane do 
pracodawców najczęściej sugerowały pod-
jęcie działań niezbędnych do eliminacji 
zagrożeń, niedopuszczenie do zaistnienia 
podobnych wypadków przy pracy w zakła-
dach prowadzących taką samą działalność. 
Należy podkreślić, że pisma o charakterze 
informacyjno-prewencyjnym są istotnym 
uzupełnieniem działalności kontrolno-
nadzorczej, dają możliwość popularyzowa-
nia problematyki bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz praworządności w stosunku 
pracy wśród szerokiej rzeszy podmiotów. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, efektem 
tych pism było między innymi dokonanie 
przeglądów stanu technicznego maszyn, 
urządzeń i instalacji oraz przeprowadzenie 
dodatkowych szkoleń pracowników 
uwzględniających uwagi i wnioski zawarte 

w pismach przesłanych przez inspektorów 
pracy. 

  
2.8. 

 

Rejestracja zakładowych układów 
zbiorowych pracy 

W 2009 roku do Okręgowego Inspek-
toratu Pracy wpłynęło 67 wniosków o reje-
strację układów zbiorowych pracy, protoko-
łów dodatkowych oraz o wpis informacji (w 
2008 r. wpłynęło 51 wniosków, w 2007 r. 
73, a w 2006 r. 76), w tym: 
 5 dot. zarejestrowania nowych układów 

zbiorowych pracy, 
 43 protokołów dodatkowych, 
 19 o wpis informacji, w tym o wypowie-

dzeniu układu (6), o rozwiązaniu układu 
za porozumieniem stron (5), o zawie-
szeniu stosowaniu przepisów układu 
(3), o zmianie nazwy pracodawcy bę-
dącego stroną układu (2), o przejęciu 
pracowników objętych układem przez 
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nowego pracodawcę (1), o odstąpieniu 
od stosowania układu (1), o wstąpieniu 
organizacji związkowej w prawa i obo-
wiązki strony układu (1). 

W związku z ww. wnioskami zarejestrowa-
no 4 układy zbiorowe pracy, 41 protokołów 
dodatkowych oraz dokonano wpisu 18 in-
formacji.  

Z 67 wniosków odmówiono rozpatrze-
nia 6 wniosków.  Cztery z nich dotyczyły 
rejestracji protokołów dodatkowych, jeden 
rejestracji nowego układu oraz jeden reje-
stracji informacji o wypowiedzeniu układu. 

Głównymi przyczynami odmowy rozpatrze-
nia 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 2001r. w 
sprawie trybu postępowania w sprawie 
rejestracji układów zbiorowych pracy, pro-
wadzenia rejestru układów i akt rejestro-
wych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i 
kart rejestrowych (Dz. U. Nr 34, poz.408). 
Przede wszystkim strony we wnioskach nie 
podawały informacji określonych w ww. 
przepisie.  

 
Wykres 10. Liczba zarejestrowanych zakładowych układów zbiorowych pracy 

 
 

Na dzień 31 grudnia 2009 roku obo-
wiązywało: 323 zakładowe układy zbiorowe 
pracy (na dzień 31.12.2008r. obowiązywało 
330 układów, na dzień 31.12.2007r. obo-
wiązywało 331 układów, a na dzień 
31.12.2006r. 338 układów), zarejestrowa-
nych w rejestrze prowadzonym w Okręgu 
oraz 4 porozumienia o stosowaniu zakła-
dowego układu zbiorowego pracy. 

Podsumowując, w zakresie ilości na-
pływających wniosków o rejestrację zakła-
dowych układów zbiorowych pracy i proto-
kołów dodatkowych, w porównaniu do roku 
poprzedniego, nie obserwuje się zmian w 
aktywności stron we wprowadzaniu regula-
cji układowych. Analiza przedmiotowej pro-
blematyki wykazała, że działania podejmo-
wane przez strony układów podyktowane 
były głównie koniecznością dostosowywa-
nia treści układów do zmieniającego się 
prawa. Część wniosków była także wyni-
kiem działalności kontrolnej inspektorów 
pracy. W wystąpieniach skierowanych do 
pracodawców kontrolujący wnosili o usu-
nięcie lub zmianę zapisów nie odpowiada-
jących powszechnie obowiązującym prze-
pisom z zakresu prawa pracy. W okresie 
sprawozdawczym zmiany zapisów układu, 
dokonywane w drodze protokołów dodat-
kowych, dotyczyły głównie zmian w staw-
kach wynagrodzenia pracowników (tabele 

zaszeregowań) oraz zasad premiowania w 
zakładzie pracy. Na podstawie przesłanych 
do rejestracji w 2009 roku protokołów do-
datkowych zauważa się, podobnie jak w 
latach wcześniejszych, tendencje do rezy-
gnacji z wcześniej wprowadzonych korzyst-
niejszych rozwiązań. Strony dokonują 
przeważnie zmian tak, aby zagwarantować 
jedynie minimum uprawnień pracowniczych 
wynikających z Kodeksu pracy i innych 
powszechnie obowiązujących przepisów. 
Tendencja ta nasiliła się szczególnie w 
przypadku pracodawców znajdujących się 
w trudnościach finansowych w związku z 
kryzysem gospodarczym. Zaczynają oni 
rozważać możliwość czasowego zawiesza-
nia przepisów układowych zawierających 
regulacje korzystniejsze, niż przepisy po-
wszechnie obowiązujące. W konsekwencji 
w 2009 roku z wnioskiem o wpis do rejestru 
informacji o czasowym zawieszeniu zapi-
sów układowych zwróciło się dwóch praco-
dawców. Wnioski dotyczyły zawieszenia 
praktyki wypłacania tzw. odpraw urlopo-
wych, oraz wyrównywania do 100% wyso-
kości wynagrodzenia (zasiłku) za czas nie-
obecności w pracy spowodowanej chorobą. 
Należy zauważyć, iż organ rejestrowy nie 
ma w tym zakresie podstaw prawnych do 
dokonywania oceny kondycji finansowej 
zakładów występujących z wnioskiem. Wo-
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bec powyższego rola Okręgowego Inspek-
toratu Pracy ogranicza się jedynie do wpi-
sania do rejestru wpływającej informacji, po 
upewnieniu się, iż spełnia ona przewidziane 
rozporządzeniem wymogi formalne. Nowe 
układy zawierane są przede wszystkim w 
miejsce rozwiązanych lub wypowiedzia-
nych. Ponadto nowe układy tworzone są w 
zakładach pracy powstałych z przekształ-
ceń przedsiębiorstw państwowych lub in-
nych przedsiębiorstw, w których dotychczas 
pracownicy byli objęci zapisami porozumień 
płacowych (przekształconych w układy 
zbiorowe pracy). Przedmiotem postanowień 
układowych, podobnie, jak w latach ubie-
głych, są głównie zapisy dotyczące zasad 
wynagradzania (tabele zaszeregowań, za-
sady premiowania, przyznawania dodat-
ków). Sprawy z zakresu bhp, bądź czasu 
pracy, czy urlopów pracowniczych, uregu-
lowane są marginalnie. Najczęściej posta-
nowienia w tym zakresie stanowią powtó-
rzenie zapisów kodeksowych lub odesłanie 
do przepisów wykonawczych. 

 
2.9.  

  

Powództwa o ustalenie istnienia 
stosunku pracy oraz wstępowa-
nie do postępowania w tych 
sprawach 

W 2009 roku inspektorzy pracy Okręgu 
skierowali dwa powództwa o ustalenie ist-
nienia stosunku pracy. Powództwa zostały 
wytoczone na rzecz dwóch osób i dotyczyły 
dwóch podmiotów. Z jedną osobą nie za-
warto żadnej umowy, a z drugą umowę 
zlecenia. Ponadto w jednym przypadku 
inspektor pracy wstąpił do postępowania o 
ustalenie istnienia stosunku pracy wszczę-
tego na skutek pozwu skierowanego do 
sądu przez pracownika. W 2009 roku sądy 
rozpatrywały 4 powództwa, tj. dwa wniesio-
ne w roku sprawozdawczym, jedno wnie-
sione w 2008 roku, a czwarte wniesione w 
2004 roku. W trzech przypadkach oddalono 
powództwo, a czwartym zawarto ugodę 
sądową.  

Kontrole inspektorów pracy wykazują, 
iż nadal powszechna jest praktyka zawiera-
nia umów cywilnoprawnych w warunkach, 
w których strony powinny wiązać umowy o 
pracę. Przyczyny tych nieprawidłowości są 
zróżnicowane. Z jednej strony naruszenia 
wynikają ze świadomych działań praco-
dawców, którzy wykorzystując swą przewa-
gę organizacyjno-ekonomiczną, dążą w ten 
sposób do obniżenia kosztów prowadzonej 
działalności. Zatrudnienie na podstawie 
umowy cywilnoprawnej wydaje się dla nich 
korzystniejsze przede wszystkim ze wzglę-

du na brak obowiązku zapewniania wielu 
standardów wynikających z prawa pracy. Z 
drugiej jednak strony, zawieraniu umów 
cywilnoprawnych sprzyja postawa samych 
pracowników, którzy świadomie zawierają 
takie umowy, wobec braku możliwości za-
trudnienia na podstawie umów o pracę. 
Mała liczba powództw o ustalenie istnienia 
stosunku pracy wynika przede wszystkim z 
zachowania osób, na rzecz których po-
wództwa są wytaczane. O skuteczności 
wniesienia pozwu można mówić jedynie w 
przypadku pełnej współpracy poszkodowa-
nych pracowników. Osoby te jednak z oba-
wy przed utratą jedynego źródła utrzymania 
często zaprzeczają przed sądem i inspekto-
rem pracy, że wiąże je z pracodawcą sto-
sunek pracy, co prowadzi do umorzenia 
postępowania. Warto przy tym zauważyć, iż 
większość spraw o ustalenie istnienia sto-
sunku pracy rozpatrywanych przez sądy w 
roku bieżącym, jak również w latach ubie-
głych zakończyła się wyrokami oddalają-
cymi powództwa inspektorów pracy. W 
większości wyroków oddalających przed-
miotowe powództwa sądy podnoszą bo-
wiem, iż zawierając umowę cywilnoprawną 
powód był świadomy, że nie jest to umowa 
o pracę. Jak wynika z aktualnego orzecz-
nictwa, charakter umowy ustala się bowiem 
na podstawie treści oświadczeń woli stron, 
dokonując ich wykładni zgodnie z art. 65 
Kodeksu cywilnego. Według tego przepisu, 
oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak 
tego wymagają ze względu na okoliczności, 
w których zostało złożone, zasady współży-
cia społecznego oraz ustalone zwyczaje, a 
w umowach należy raczej badać, jaki był 
zgodny zamiar stron i cel umowy, niż opie-
rać się na jej dosłownym brzmieniu. Nie 
można zatem zakładać, że strony mające 
pełną zdolność do czynności prawnych 
miały zamiar zawrzeć umowę o innej treści 
niż tą, którą zawarły. Niemniej jednak, in-
spektorzy pracy, mimo utrzymującej się w 
orzecznictwie sądów tendencji do uznawa-
nia, że o istnieniu stosunku pracy przesą-
dza wola stron, nie ustają w dążeniach do 
wyegzekwowania przepisów prawa pracy. 
Inspektorzy pracy korzystają bowiem także 
z innych, poza wnoszeniem 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 sku-
teczniejszym środkiem wywierania presji na 
pracodawców w celu zaniechania zatrud-
niania w warunkach, które wskazują na 
cechy stosunku pracy. 
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2.10.  
 

Spory zbiorowe 

W 2009 roku pracodawcy z regionu 
warmińsko-mazurskiego, realizując obo-
wiązki wynikające z ustawy z dnia 23 maja 
1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbioro-
wych, zgłosili do Okręgu 15 informacji o 
powstaniu sporu zbiorowego. Spory te po-
wstały w związku ze zgłoszeniem przez 
związki zawodowe łącznie 60 żądań. Wśród 
zgłoszonych sporów zbiorowych nie było 
sporu, który zostałby objęty zakresem dzia-
łania Państwowej Inspekcji Pracy. W 
związku z tym nie wszczynano kontroli w 
zakresie objętym przedmiotową problema-
tyką.  

Z ogólnej liczby 15 informacji o zgło-
szonych sporach zbiorowych, aż 9 pocho-
dziło od związków zawodowych reprezentu-
jących pracowników zatrudnionych w bran-

ży związanej z wytwarzaniem i zaopatrze-
niem w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do ukła-
dów klimatyzacyjnych, a 4 pochodziły ze 
środowiska medycznego. W zdecydowanej 
większości zgłoszone żądania dotyczyły 
warunków płacowych. Liczba zgłoszeń 
żądań kształtowała się następująco w po-
szczególnych grupach: warunki pracy – 2, 
warunki płacy – 31, świadczenia socjalne – 
2, inne, nie objęte definicją sporu zbiorowe-
go – 25).  

W badanym okresie sprawozdawczym, 
na 15 zgłoszonych sporów w jednym przy-
padku zawarto porozumienie, a w drugim 
odstąpiono od sporu. W pozostałych przy-
padkach nie zakończono sporu ani przez 
podpisanie porozumień ani też protokołów 
rozbieżności. 

 
Wykres 11. Spory zbiorowe 

 

 
 

Podsumowując należy stwierdzić, że 
wysuwane postulaty najczęściej dotyczą 
warunków płacowych. Prowadzone roko-
wania są przedłużane, zamiast kończyć się 
podpisaniem porozumienia lub protokołu 
rozbieżności. Dokonując porównania liczby 
sporów zgłoszonych w roku ubiegłym do lat 
wcześniejszych należy stwierdzić, iż bada-
ny okres jest wyjątkowo spokojny pod 
względem liczby otrzymanych informacji o 
powstaniu sporów zbiorowych. W poprzed-
nim okresie sprawozdawczym (2008r.) za-
notowano 185 takich informacji, co wów-
czas uznano za rekord. Obecna liczba 15 
znacznie odbiega od poprzedniej. 

 
2.11.  

 

Wydawanie zezwoleń na wyko-
nywanie pracy lub innych zajęć 
zarobkowych przez dzieci 

W 2009 roku do Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy w Olsztynie wpłynął jeden wnio-
sek o wydanie zezwolenia na wykonywanie 
przez dziecko pracy polegającej na pomocy 
przy wydawaniu lodów na rzecz podmiotu 
prowadzącego działalność handlową. W 
powyższej sprawie inspektor pracy odmówił 
wydania zezwolenia na wykonywanie wyżej 
wymienionej pracy, ze względu na niespeł-
nienie przez wnioskodawcę wymagań okre-
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ślonych w art. 3045

 

 § 1 Kodeksu pracy. 
Wykonywanie pracy lub innych zajęć za-
robkowych przez dziecko do ukończenia 
przez nie 16 roku życia na rzecz podmiotu 
prowadzącego działalność handlową nie 
jest dozwolone ww. przepisem. W roku 
sprawozdawczym nie cofnięto żadnego 
zezwolenia. 

2.12. 

 

Zatwierdzanie wykazu prac lek-
kich dozwolonych młodocianym 

 W roku sprawozdawczym do Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy wpłynęły dwa 
wnioski o zatwierdzenie wykazu prac lek-
kich dozwolonych młodocianym. Inspekto-
rzy pracy wydali decyzje zatwierdzające te 
wykazy.  
 
2.13. 

 

Orzeczenia o dopuszczeniu stat-
ku do eksploatacji 

W roku sprawozdawczym inspektorzy 
pracy w przypadku 15 jednostek pływają-
cych wydali orzeczenia o dopuszczeniu 
statku do eksploatacji pod względem bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Orzeczeń ne-
gatywnych nie wydawano. 

 
2.14.  

 
Ocena aktów prawnych 

W 2009 roku pracownicy Okręgu do-
konali oceny funkcjonowania 9 aktów praw-

nych z zakresu prawa pracy, w tym doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dokonano oceny sześciu ustaw i trzech 
rozporządzeń ministrów. Uwagi zgłoszono 
do wszystkich ocenianych aktów. Podobnie 
jak w latach ubiegłych uwagi z dokonanych 
ocen zostały przekazane do Głównego 
Inspektoratu Pracy w celu wyciągnięcia 
wniosków i przekazania stosownej informa-
cji organom władzy. 
 
2.15. 

 

Wnioski do ZUS o podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypad-
kowe 

W 2009 roku, działając na podstawie 
art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 
2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z 
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawo-
dowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 z póź-
niejszymi zmianami), inspektorzy pracy 
skierowali do ZUS dziewięć

 

 wniosków o 
podwyższenie o 100% stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe usta-
lanej na najbliższy rok składkowy. W poni-
żej zamieszczonej tabeli zawarto informację 
z powodu jakich rażących naruszeń przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy kiero-
wano te wnioski. Należy dodać, że wnioski 
do ZUS kierowano w związku ze stwierdze-
niem w czasie co najmniej dwóch kolejnych 
kontroli rażącego naruszenia przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Tabela 3. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

Nr wniosku Stwierdzone rażące naruszenia przepisów bhp 

I.  - trzykrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości; 

- dwukrotnie stwierdzono, że strefa niebezpieczna, w której istniało zagrożenie upadku przed-
miotów z góry nie została zabezpieczona przed dostępem osób postronnych; 

II.  - dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusztowania, które nie speł-
niało wymagań z zakresu bhp; 

- pracowników dopuszczono do pracy, do wykonywania której nie posiadali wymaganych kwali-
fikacji; 

- stwierdzono użytkowanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, które nie spełniały 
wymagań z zakresu bezpieczeństwa pracy; 

III.  - dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusztowania, które nie speł-
niało wymagań z zakresu bhp; 

- stwierdzono, że pracownicy nie stosowali wymaganych środków ochrony indywidualnej; 
IV.  - dwukrotnie stwierdzono użytkowanie szeregu maszyn i urządzeń technicznych, które nie 

spełniały wymagań z zakresu bezpieczeństwa pracy, w tym nie posiadały zabezpieczeń przed 
dostępem do stref niebezpiecznych (brak osłon); 

- stwierdzono, że pracownicy nie stosowali wymaganych środków ochrony indywidualnej; 
V.  - dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracowników 

przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusztowania, które nie speł-
niało wymagań z zakresu bhp; 

- stwierdzono, że pracownicy nie stosowali wymaganych środków ochrony indywidualnej; 
VI.  - dwukrotnie stwierdzono użytkowanie szeregu maszyn i urządzeń technicznych, które nie 

spełniały wymagań z zakresu bezpieczeństwa pracy, w tym nie posiadały zabezpieczeń przed 
dostępem do stref niebezpiecznych (brak osłon); 

- stwierdzono, że pracownicy nie stosowali wymaganych środków ochrony indywidualnej; 
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VII.  - dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusztowania, które nie speł-
niało wymagań z zakresu bhp; 

- dwukrotnie stwierdzono użytkowanie instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, które nie 
spełniały wymagań z zakresu bezpieczeństwa pracy; 

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

VIII.  - dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusztowania, które nie speł-
niało wymagań z zakresu bhp; 

- stwierdzono, że strefa niebezpieczna, w której istniało zagrożenie upadku przedmiotów z góry 
nie została zabezpieczona przed dostępem osób postronnych; 

IX.  - stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracowników przed upad-
kiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania rusztowania, które nie spełniało wyma-
gań z zakresu bhp; 

- stwierdzono użytkowanie szeregu maszyn i urządzeń technicznych, które nie spełniały wy-
magań z zakresu bezpieczeństwa pracy, w tym nie posiadały zabezpieczeń przed dostępem 
do stref niebezpiecznych (brak osłon); 

 
Na dzień sporządzania niniejszej informacji 
we wszystkich przypadkach ZUS wydał 
decyzje o podwyższeniu składki na ubez-
pieczenie wypadkowe. 
 
2.16. 

 

Sprawdzanie poprawności infor-
macji – składanych do ZUS przez 
pracodawców – zawierających 
dane dla ustalenia składki na 
ubezpieczenie wypadkowe (for-
mularz ZUS IWA) 

W 2009 roku inspektorzy pracy Okręgu 
u 852 pracodawców - płatników składek 
sprawdzali dane zawarte w drukach ZUS 
IWA za 2008 rok. W trakcie tych kontroli 
stwierdzono 14 przypadków podania przez 
pracodawców – płatników składek niepra-
widłowych danych w formularzu ZUS IWA. 
W związku z tymi nieprawidłowościami 

inspektorzy skierowali stosowne pisma do 
ZUS. W związku z tymi pismami we 
wszystkich sprawach ZUS wszczął postę-
powanie w celu skorygowania danych.  
 
2.17. 

  

Kontrole zgodności wykonania 
obiektu budowlanego z projek-
tem budowlanym 

Od wielu lat celem kontroli przeprowa-
dzanych w ramach tematu jest ocena speł-
niania wymogów bezpieczeństwa i higieny 
pracy przez obiekty i pomieszczenia pracy, 
a także tereny zakładów pracy, które są 
albo mają być miejscem działalności praco-
dawców. Ponadto inspektorzy pracy w trak-
cie tych kontroli dokonują oceny pracy rze-
czoznawców opiniujących projekty, na pod-
stawie których są budowane lub przebudo-
wywane te obiekty i pomieszczenia pracy.  

 
Wykres 12. Ocena spełniania wymogów bhp przez obiekty budowlane 

  
 

W roku sprawozdawczym inspektorzy 
pracy uczestniczyli w przejmowaniu do 
eksploatacji ponad 300 obiektów nowo 
wybudowanych lub przebudowanych zakła-

dów pracy. Część zgłaszanych do użytko-
wania obiektów nie spełniała wymagań 
wynikających z przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W tych przypadkach zgła-
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szano sprzeciwy, uwagi, o których mowa w 
art. 56 Prawa budowlanego. W 16 przypad-
kach inspektorzy pracy wnieśli sprzeciwy. 
Do kolejnych 42 obiektów wniesiono uwagi. 

Najczęstsze nieprawidłowości stwier-
dzone podczas kontroli zgodności wykona-
nia obiektu budowlanego z projektem bu-
dowlanym wynikają z błędów popełnionych 
przez projektantów na etapie opracowywa-
nia dokumentacji techniczno budowlanej 
oraz niedokończenia przez inwestora pro-
cesu budowlanego (często są to problemy 
finansowe). Inwestorzy chcąc przyśpieszyć 
procedurę odbiorową, bardzo często 

przedwcześnie zgłaszają inwestycję do 
odbioru, będąc świadomymi, że obiekt nie 
jest w pełni gotowy. Ponadto wiele błędów 
wynika z niewiedzy inwestora, który często 
wraz z zakończeniem inwestycji staje się po 
raz pierwszy pracodawcą. 

 W 2009 roku wpłynęło do Okręgu 27 
wniosków od inwestorów i pracodawców na 
wyrażenie zgody na zastosowanie w po-
mieszczeniach stałej pracy wyłącznie 
oświetlenia elektrycznego i 80 wniosków o 
wyrażenie zgody na usytuowanie pomiesz-
czeń stałej pracy poniżej poziomu otaczają-
cego terenu. 

 
Wykres 13. Rozpatrywanie wniosków o odstępstwa 

 

  
 

Wnioski te, po dokonaniu szczegóło-
wej analizy zostały rozpatrzone pozytywnie 
w 21 przypadkach dotyczących oświetlenia 
i 79 przypadkach dotyczących usytuowania 
pomieszczeń.  

 
2.18. 

 

Kontrole nowych maszyn, urzą-
dzeń oraz środków ochrony in-
dywidualnej w zakresie oceny ich 
zgodności z wymaganiami za-
sadniczymi – działania realizo-
wane w ramach nadzoru rynku 

W 2009 roku podobnie jak w latach 
poprzednich, urząd realizował zadanie 
związane z kontrolą i prowadzeniem postę-
powania w zakresie spełniania wymagań 
zasadniczych przy wprowadzaniu do obrotu 
wyrobów (m.in. maszyn i innych urządzeń 
technicznych oraz środków ochrony indywi-
dualnej) – w ramach systemu nadzoru ryn-
ku. Zadanie to realizowano między innymi 
w trakcie kontroli planowanych oraz kontroli 
związanych z wydawaniem opinii na wnio-
sek organów celnych oraz kontroli spraw-
dzających związanych z otrzymaniem in-

formacji o wadach wyrobów.  
Na skontrolowanych 126 wyrobów, aż 

w 64 przypadkach inspektorzy pracy 
stwierdzili nieprawidłowości. Najczęściej 
występujące niezgodności w kontrolowa-
nych wyrobach to brak danych identyfika-
cyjnych lub brak oznakowania ostrze-
gawczego, brak oznakowania wyrobu zna-
kiem CE, niewłaściwa instrukcja użytkowa-
nia i brak lub nieprawidłowa deklaracja 
zgodności. Występujące nieprawidłowości 
dotyczące budowy i/lub wykonania wyrobu 
dotyczą w głównej mierze swobodnego 
dostępu do strefy niebezpiecznej (elemen-
tów ruchomych). W związku ze stwierdzo-
nymi nieprawidłowościami podjęto stosow-
ne działania (ze względu na właściwość 
miejscową część spraw przekazano do 
innych OIP lub GIP). W efekcie tych działań 
na dzień sporządzania niniejszego spra-
wozdania: 
 w związku z działaniami naprawczymi 

podjętymi dobrowolnie na etapie kon-
troli wyrobów przez producentów, ich 
upoważnionych przedstawicieli, impor-
terów lub dystrybutorów usunięto nie-
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zgodności w łącznie 28 wyrobach 
 w związku działaniami podjętymi przez 

okręgowego inspektora pracy w 5 wy-
robach usunięto niezgodności z zasad-
niczymi lub innymi wymaganiami wsku-
tek wszczętych postępowań 

 w 3 przypadkach postępowania okrę-
gowego inspektora pracy nie zostały 
jeszcze zakończone. 

 
2.19. 

 

Realizowanie zadań instytucji 
łącznikowej 

W roku sprawozdawczym w związku z 
realizacją zadań w zakresie współpracy z 
urzędami odpowiedzialnymi za nadzór nad 
warunkami pracy w państwach członkow-
skich Unii Europejskiej w dwóch przypad-
kach podjęto czynności wyjaśniające doty-
czące podmiotów zarejestrowanych na 
terenie działalności Okręgu. Czynności te 
podjęto na prośbę Federalnych Publicznych 
Służb Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Spo-
łecznego w Belgii oraz Ministerstwa Pracy, 
Stosunków Społecznych, Rodziny, Solidar-
ności i Spraw Miejskich we Francji. Infor-
macja z podjętych działań została przeka-
zana do Głównego Inspektoratu Pracy ce-
lem przesłania jej do właściwych urzędów 
państw członkowskich Unii Europejskiej. 

 Ponadto, w ramach działań o cha-
rakterze promocyjnym w kwietniu 2009 r. w 

siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Olsztynie odbyło się spotkanie poświęcone 
funkcjonowaniu agencji zatrudnienia, w tym 
agencji kierujących pracowników do pracy 
na terenie UE. W spotkaniu udział wzięli: 
reprezentanci agencji zatrudnienia, przed-
stawiciele OIP (zastępca OIP ds. prawno-
organizacyjnych oraz inspektor pracy zaj-
mujący się problematyką agencji zatrudnie-
nia i legalności zatrudnienia), a także pra-
cownicy PUP i WUP w Olsztynie. 
 
2.20. 

 
Skargi i wnioski 

W roku sprawozdawczym do Okręgo-
wego Inspektoratu Pracy wpłynęło 1557 
skarg, z czego:  
 1301 skierowano do rozpatrzenia,  
 135 złożono ad acta,  
 76 przekazano zgodnie z właściwością 

rzeczową lub miejscową,  
 45 zostało wycofanych przez skarżą-

cych.  
Ponad połowa skarg wpłynęła od pracowni-
ków i byłych pracowników. Co czwarta 
skarga była anonimowa.  

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

  
Wykres 14. Struktura przedmiotowa skarg 

 
Tak jak w poprzednich latach, najlicz-

niejszą grupą tematyczną skarg stanowią 
skargi związane z wynagrodzeniem za 
pracę oraz innymi świadczeniami wynikają-
cymi ze stosunku pracy a należnymi pra-

cownikowi. Zgłoszone nieprawidłowości 
najczęściej dotyczyły niewypłacania i nie-
terminowego wypłacania wynagrodzenia za 
pracę, nie wypłacania lub obniżania wyna-
grodzenia za pracę w godzinach nadlicz-
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bowych, a także niewypłacania ekwiwalentu 
pieniężnego za niewykorzystany urlop wy-
poczynkowy oraz wynagrodzenia za czas 
choroby.  

Kolejna pod względem liczebności 
grupa tematyczna skarg to skargi związane 
z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku 
pracy

Następna pod względem liczebności 
grupa tematyczna skarg to skargi związane 
z naruszaniem przepisów dotyczących 

. Główne naruszenia w ramach tej 
grupy dotyczą niezgodności rodzaju umowy 
z charakterem świadczonej pracy, braku 
pisemnego potwierdzenia rodzaju i warun-
ków umowy o pracę oraz niewydania świa-
dectwa pracy i nieprawidłowości w jego 
treści, nieprawidłowości związanych z wy-
powiadaniem umów o pracę oraz niezgod-
ności rodzaju umowy z charakterem świad-
czonej pracy. 

czasu pracy

Dość liczną grupę skarg stanowiły 
skargi dotyczące 

. Sygnalizowane naruszenia 
dotyczyły najczęściej zatrudniania pracow-
ników w czasie przekraczającym dobowy 
wymiar czasu pracy, zatrudniania powyżej 
dopuszczalnej liczby godzin przeciętnie w 
tygodniu i powyżej przeciętnie 5 dni w tygo-
dniu w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
Ponadto, dodać należy, że pracownicy czę-
sto podnosili w skargach problem nieod-
zwierciedlania w dokumentacji pracowni-
czej faktycznie przeprowadzonego czasu 
pracy, z uwagi na prowadzenie nierzetelnej 
albo „podwójnej” ewidencji czasu pracy. 
Przeprowadzone kontrole wskazują również 
na powszechne zatrudnianie pracowników 
z naruszeniem prawa do 11-godzinnego 
odpoczynku dobowego i 35-godzinnego 
tygodniowego oraz w godzinach przekra-
czających dobową i przeciętnie tygodniową 
normę czasu pracy. W większości przypad-
ków praca wykonywana ponad wymiar i w 
godzinach nadliczbowych nie jest właściwie 
albo w ogóle rekompensowana. Częstym 
zjawiskiem jest też zawieranie umów cywil-
noprawnych (umowy zlecenia, umowy o 
dzieło) celem obchodzenia przepisów o 
wynagrodzeniu za pracę świadczoną w 
godzinach nadliczbowych (zwłaszcza pra-
cowników ochrony mienia). Wykazywano 
również, że pracodawcy często nie obniżają 
wymiaru czasu pracy o 8 godzin w związku 
wystąpieniem święta w innym dniu niż nie-
dziela w przyjętym okresie rozliczeniowym. 
Pewna grupa skarg dotyczy również nie-
prawidłowości zatrudniania pracowników 
niepełnosprawnych. Pracodawcy wbrew 
obowiązkowi ustawowemu nie dokonują 
obniżenia wymiaru czasu pracy z 8 do 7 
godzin dziennie (w stosunku do pracowni-
ków z orzeczonym umiarkowanym lub 

znacznym stopniem niepełnosprawności). 
Zdarzało się również, że wprawdzie praco-
dawcy dokonywali tego obniżenia, ale z 
jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia, 
co jest niedopuszczalne. 

legalności zatrudnienia i 
innej pracy zarobkowej

Kolejna grupa skarg dotyczyła proble-
matyki związanej z udzielaniem 

. Najczęściej pod-
noszone zarzuty dotyczyły zatrudniania 
przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia 
na piśmie rodzaju zawartej umowy i jej wa-
runków, niezgłoszenie osoby zatrudnionej 
lub wykonującej inną pracę zarobkową do 
ubezpieczenia społecznego, podjęcie przez 
bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub działalności bez powiado-
mienia urzędu pracy oraz zatrudnienie lub 
powierzenie wykonywania innej pracy za-
robkowej bezrobotnemu bez zawiadomienia 
o tym powiatowego urzędu pracy przez 
pracodawcę. Podstawową przyczyną niele-
galnego zatrudnienia jest chęć uniknięcia 
przez pracodawców dodatkowych kosztów, 
jakie wiążą się z zatrudnianiem pracowni-
ków zgodnie z prawem. Inspektorzy pracy 
wskazują ponadto, że na nielegalną formę 
świadczenia pracy często godzą się sami 
pracobiorcy, dla których może być korzyst-
ne otrzymywanie niezadeklarowanego wy-
nagrodzenia, zwłaszcza jeśli jednocześnie 
pobierają zasiłek dla bezrobotnych albo 
korzystają z pomocy społecznej, co ma 
miejsce nader często. Ponadto, wiele z 
takich osób nie dostrzega w ogóle potrzeby 
legalizacji pracy i nie widzi w ogóle nic nie-
właściwego w swoim postępowaniu. Dzieje 
się tak dlatego, że praca „na czarno” nie 
spotyka się zazwyczaj z negatywną reakcją 
środowiska, a zatem osoba w ten sposób 
pracująca nie obawia się ostracyzmu śro-
dowiska, a często wręcz odwrotnie - może 
liczyć na społeczne poparcie swojego po-
stępowania. 

urlopu 
wypoczynkowego. Skarżący informują o 
nieudzielaniu przysługujących pracownikom 
urlopów wypoczynkowych we właściwym 
terminie, w tym również urlopów zaległych 
w nieprzekraczalnym terminie do końca 
pierwszego kwartału roku następnego oraz 
innych nieprawidłowości w tym zakresie. 
Ponadto pojawiają się problemy z niewła-
ściwym udzielaniem urlopów bezpłatnych 
oraz z dość powszechną odmową udziela-
nia urlopów na żądanie. Zdarzają się też 
skargi, w których to skarżący podnoszą 
zarzuty niewłaściwego naliczania prawa do 
pierwszego urlopu i jego wymiaru. Proble-
mów nastręcza też dość często naliczenie 
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urlopu po zmianie wymiaru czasu pracy w 
ciągu roku kalendarzowego oraz wymiaru 
urlopu dla pracowników młodocianych. 
Powszechna jest też praktyka narzucania 
przez pracodawców terminów wykorzysty-
wania urlopów, zarówno co do urlopu bie-
żącego jak i zaległego. 

 Wśród skarg wniesionych do Okręgu 
znajdowały się skargi dotyczące dyskry-
minacji i mobbingu

Coraz częściej zdarzają się skargi 
związane z wypadkami w pracy. Narusze-
nia z prezentowanej grupy tematycznej 
dotyczą głównie nieprawidłowości z zakre-
su ustalania okoliczności i przyczyn wypad-
ku przy pracy przez zespół powypadkowy 
oraz niesporządzenia dokumentacji powy-
padkowej, nieprzekazania jej do ZUS. Po-

. Pracownicy powołują 
się w skargach na zarzut nierównego trak-
towania w zatrudnieniu czy mobbing, nie 
rozróżniając tych pojęć. Każdy przejaw 
działań pracodawcy traktowany jest w skar-
gach jako mobbing czy dyskryminacja, 
podczas gdy często pracodawca korzysta z 
przysługujących mu uprawnień władczych 
wynikających z przepisów prawa pracy. 
Stąd spory odsetek skarg niezasadnych. 
Świadczy to o niskiej świadomości społecz-
nej, skali zjawiska i nadużywaniu obu pojęć 
albo traktowaniu ich jednakowo. Zarzuty 
dotyczące dyskryminacji i mobbingu w śro-
dowisku pracy są trudne do potwierdzenia i 
udowodnienia podczas kontroli, gdyż dzia-
łania pracodawców polegają zazwyczaj na 
czynieniu uwag słownych. Utrudnia to roz-
strzygnięcie problemu przez inspektora 
pracy podczas wykonywania czynności 
kontrolnych. Poza tym, sporo skarg traktu-
jących o praktykach mobbingowych, wpły-
wa anonimowo, co czasem czyni wręcz 
niemożliwym ustalenie rzeczywistego stanu 
rzeczy. W takim przypadku pomocne jest 
doradztwo w zakresie skierowania sprawy 
do sądu pracy, pomoc pracownikom w pi-
saniu pism procesowych czy też pouczanie 
o stosowaniu ewentualnych środków za-
radczych. Zazwyczaj podczas kontroli sy-
gnalizuje się pracodawcy, że stosowanie 
mobbingu lub dyskryminacji jest niezgodne 
z przepisami prawa pracy, bowiem to wła-
śnie na pracodawcy, zgodnie z normą za-
wartą w Kodeksie pracy ciąży obowiązek 
przeciwdziałania mobbingowi. Ponadto, 
inspektorzy pracy informują skarżących o 
przysługujących im uprawnieniach, których 
mogą dochodzić od pracodawcy lub innej 
osoby, której zarzucają mobbing w przy-
padku rozwiązania umowy o pracę z po-
wyższych powodów (odszkodowanie lub 
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę). 

nadto, zdarzają się przypadki, w których to 
pracownicy, którzy ulegli wypadkowi wno-
szą zarzuty niezgłoszenia go przez praco-
dawcę do PIP (w przypadku wypadków 
ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych). 
Zdarzają się również zgłoszenia po długim 
upływie czasu od wypadku, ponieważ pra-
cownicy starają się dochodzić swoich praw 
po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie, w 
którym miał miejsce wypadek bez obawy o 
restrykcje ze strony byłego już pracodawcy. 
Często również szukają wsparcia finanso-
wego, kiedy to okazują się być niezdolni do 
pracy, nierzadko z powodu wypadku przy 
pracy. 

Do Okręgu wpływały również skargi 
dotyczące nieprawidłowości w zakresie 
gospodarowania zakładowym funduszem 
świadczeń socjalnych. Największą grupę 
stanowią tu skargi związane z nieodprowa-
dzaniem środków w ustawowym terminie 
na konto zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, nieprawidłowościami dotyczą-
cymi regulaminu funduszu i przekazywa-
niem środków funduszu na inne cele niż 
określone w ustawie oraz nietworzeniem 
funduszu pomimo obowiązkowi ustawowe-
mu. Coraz częściej podnoszone są w skar-
gach zarzuty niewłaściwego ustalania kręgu 
osób uprawnionych do korzystania ze środ-
ków zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych oraz o dyskryminacji w przydzie-
laniu pomocy z funduszu. Chodzi najczę-
ściej o byłych pracowników, tj. rencistów i 
emerytów. 

 
Dane statystyczne wskazują, że liczba 

skarg wpływających do okręgowego inspek-
toratu pracy od kilku lat rośnie. Trzy główne 
tematy skarg, tj. wynagrodzenia za pracę, 
nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, 
czas pracy, dominują niezmiennie od kilku 
lat. Łącznie wymienione tematy obejmują 
przeszło trzy czwarte rozpatrzonych 
przedmiotów skarg, co wskazuje wyraźnie 
na dziedziny prawa pracy, w których do-
chodzi do najczęstszych naruszeń praw 
pracowniczych. Przyczyny kierowania skarg 
do inspekcji pracy są zróżnicowane. Z lek-
tury złożonych skarg wynika, iż nieprawi-
dłowości związane z nieprzestrzeganiem 
prawa pracy dotyczą w znacznej mierze 
pracodawców zatrudniających niewielką 
liczbę pracowników i są podyktowane nie-
znajomością przez nich przepisów. Kolej-
nym czynnikiem mającym wpływ na liczbę 
wnoszonych skarg jest występowanie pro-
blemu naruszeń prawa pracy wynikającego 
ze świadomego działania pracodawców, 
którzy dążą w ten sposób m.in. do obniże-
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nia kosztów działalności.  
Podsumowując należy uznać, podob-

nie jak w latach ubiegłych, że skargi pra-
cownicze spełniają swoją rolę w zakresie 
sygnalizowania nieprawidłowości istnieją-
cych u pracodawcy i umożliwiają interwe-
niowanie właśnie tam, gdzie naruszenia 
prawa są najbardziej dotkliwe dla pracowni-
ków. 
 
2.21. Wypadki przy pracy 
 

W 2009 roku inspektorzy pracy zbadali 
87 wypadków przy pracy, z których 11 to 
wypadki zaistniałe w 2008 roku. Ponadto 
badali 9 zdarzeń wypadkowych nie uzna-
nych za wypadki przy pracy, oraz 1 zdarze-
nie potencjalnie wypadkowe. Z ogólnej 
liczby zbadanych wypadków: 

 76 to wypadki przy pracy pracowników; 
 11 to wypadki przy pracy osób wyko-

nujących czynności na innej podstawie 
niż stosunek pracy. 

Dane dotyczące liczby zgłoszonych i zba-
danych wypadków przy pracy oraz poszko-
dowanych w latach 2007-2009 zostały ujęte 
w tabeli zamieszczonej poniżej. W trakcie 
kontroli, które były związane z badaniem 
wypadków, jak i w trakcie innych kontroli 
inspektorzy pracy badali dokumentacje 
powypadkowe. Analizami objęto 432 doku-
mentacje powypadkowe. W związku ze 
stwierdzonymi nieprawidłowościami zasto-
sowano odpowiednie środki prawne. W 
tabeli zamieszczonej poniżej podano przy-
kłady efektów uzyskanych w wyniku reali-
zacji tych środków prawnych. 
 

 
Tabela 4. Zgłoszone i zbadane wypadki przy pracy 

 
 2007 r. 2008 r. 2009 r. 

Liczba zbadanych wypadków przy pracy 92 113 87 
Liczba poszkodowanych w zbadanych wypadkach 126 140 100 

 
 

Sekcje/działy gospodarki 
Liczba poszkodowanych w wypadkach 

2007 r. 2008 r. 2009 r. 
ogółem (śmier-
telnych/cięż.) 

ogółem (śmier-
telnych/cięż.) 

ogółem (śmier-
telnych/cięż.) 

Przetwórstwo przemysłowe, w tym 54  (9/12) 47  (4/23) 35  (4/13) 
- produkcja drewna i wyrobów z drewna    24  (0/5)     12  (0/11)  12  (3/5) 
- produkcja artykułów spożywczych ....   4  (0/1)   5  (0/2)   9  (0/2) 
- produkcja mebli    8  (3/2)   10  (1/4)    8  (1/2) 
- produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych   3  (2/0)   9  (0/1)   3  (0/1) 
Budownictwo 22  (6/7) 35  (8/17) 29  (5/9)  
Handel i naprawy 10  (2/4) 12  (3/5)   11  (1/4) 
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, w tym   7  (2/2) 15  (5/6)   7  (3/2) 
- leśnictwo   5  (2/1)   4  (1/2) 4   (2/1) 
- rolnictwo, łowiectwo   2  (0/1)   11  (4/4)  3   (1/1) 
Pozostała działalność usługowa   3  (1/1) 13  (4/ 6) 5  (0/0) 
Zaopatrywanie w energię   6  (2/1)   2  (0/ 0) 3  (1/0) 
 

Tabela 5. Uzyskane efekty 
 

 
Uzyskane efekty 

Liczba zakła-
dów, w których 
uzyskano efekty 

Liczba pracowni-
ków, których efekt 

dotyczy   
Sporządzono statystyczne karty wypadków przy pracy 6 7 
Poprawiono błędnie sporządzone karty wypadków przy pracy 5 9 
Ustalono okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzono dokumentację 
powypadkową 8 8 

Założono rejestr wypadków przy pracy 5 5 
Uzupełniono rejestry wypadków przy pracy wpisując brakujące wypadki 3 4 
Zapewniono prawidłową rejestrację wypadków w rejestrach  5 5 
Poddano pracowników wymaganym badaniom lekarskim 1 3 
Zapewniono instrukcje procesów technologicznych, prac związanych z zagro-
żeniami wypadkowymi lub prac z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi 3 300 

Zapewniono pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej 3 144 
Zapewniono prawidłowe przechowywanie środków i preparatów chemicznych 
i opakowań po nich 1 894 

Zapewniono sprawne technicznie elementy sterownicze maszyn i urządzeń. 3 7 
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III.  DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 
  

 
W 2009 roku, podobnie jak w latach 

poprzednich, oprócz działań kontrolno-
nadzorczych Okręg realizował działania 
promujące ochronę pracy oraz inne dzia-
łania prewencyjne. Zadania te odgrywają 
coraz istotniejszą rolę w naszej działalno-
ści.  
 
3.1. 

 

Kampania „Bezpieczeństwo pra-
cy w budownictwie - upadki i po-
ślizgnięcia” 

W dążeniu do poprawy stanu bezpie-
czeństwa pracy i ograniczenia liczby wy-
padków w budownictwie przyjęto, że celem 
kampanii jest: 
 zwiększenie świadomości zagrożeń 

zawodowych w budownictwie, w szcze-
gólności zagrożeń związanych z pracą 
na wysokości i budowanie zaangażo-
wania grup docelowych na rzecz po-

prawy standardów bezpieczeństwa 
pracy, 

 zwiększenie świadomości i wiedzy w 
zakresie stosowania środków ochrony 
zbiorowej, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na środki używane przy pracach 
na wysokości (np.: pomosty robocze, 
siatki bezpieczeństwa), 

 upowszechnienie wiedzy na temat pra-
widłowego stosowania środków ochro-
ny indywidualnej tam gdzie zabezpie-
czenia zbiorowe nie mogą zostać użyte. 

Działania prewencyjne realizowane w ra-
mach kampanii wywołały spore zaintereso-
wanie w kręgu osób związanych z sektorem 
budowlanym (np. w ramach kampanii reali-
zowano program prewencyjny „Bezpieczna 
budowa”). Poniżej zestawienie działań po-
dejmowanych przez Okręgowy Inspektorat 
Pracy w roku sprawozdawczym. 

 
Tabela 6. Kampania „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki i poślizgnięcia” 

 
Działania podejmowane w ramach kampanii  

Liczba pracodawców, którzy przystąpili do programu prewencyjnego „Bezpieczna Budowa” 41 
Liczba pracodawców, którzy pozytywnie zakończyli udział w programie prewencyjnym „Bezpieczna 
budowa” 35 

Liczba dużych inwestycji budowlanych rozpoczętych i prowadzonych na obszarze działania OIP 97 
Liczba dużych placów budów objętych stałą opieką/ monitoringiem inspektora pracy 63 
Liczba informacji w mediach związanych z realizacją tematu: 32 
Okres funkcjonowania specjalnej infolinii (udzielania porad) dla pracodawców branży budowlanej 7 miesięcy 
Liczba udzielonych porad w związku z realizacją tematu podczas dyżurów inspektorów pracy na 
infolinii 186 

Liczba pokazów zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej wykorzystywanych przy 
pracach na wysokości (dla pracodawców) 3 

− liczba uczestników pokazów 101 
Liczba imprez targowych, w których brał udział OIP w związku z realizacją kampanii 1 

− przybliżona liczba uczestników 8 tys. 
Liczba spotkań/ seminariów dotyczących problematyki przygotowania inwestycji w kontekście przy-
szłego zarządzania bhp na placu budowy (dla inwestorów) 3 

− liczba uczestników spotkań/seminariów 91 
Liczba pozostałych spotkań/ seminariów/ szkoleń dotyczących problematyki związanej z budownic-
twem (z wyłączeniem spotkań informacyjnych organizowanych w związku z realizacją programu 
prewencyjnego „Bezpieczna budowa, a także spotkań/ seminariów dla inwestorów) 

5 

− liczba uczestników pozostałych spotkań/ seminariów/ szkoleń 244 
Liczba inspektorów/ pracowników OIP zaangażowanych w realizację tematu 22 
Liczbę egzemplarzy wydawnictw adresowanych do branży budowlanej przekazanych pracodawcom/ 
pracownikom/ partnerom społecznym/ podczas targów, itp. 4 099 

 
Podsumowując należy stwierdzić, że 

należy kontynuować działania realizowane 
w ramach tej kampanii. W jej ramach sze-
rokiej grupie inwestorów uświadomiono, że 
konieczne jest uwzględnianie wydatków na 
bezpieczeństwo pracy na etapie planowa-
nia inwestycji. Pracodawcom przekazano 
na czym polega faktyczna realizacja obo-
wiązków wynikających z przepisów bhp w 
zakresie organizacji pracy na placu budowy 

– w szczególności pracy na wysokości. 
Pracodawcom i pracobiorcom uświadomio-
no, że środki ochrony zbiorowej eliminują 
ryzyko wypadku niezależnie od zachowania 
pracownika. Ponadto dużej grupie kierow-
ników, majstrów pokazano jak istotne jest 
egzekwowanie wymogów dotyczących 
bezpiecznych zachowań przez pracowni-
ków (zastosowanie środków ochrony indy-
widualnej – hełmów, szelek; przestrzeganie 
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procedur bhp). 
 

3.2. 

 

Program informacyjno-edukacyjny 
„Kultura bezpieczeństwa 2009” 

Cel programu to zwiększenie wśród 
młodych pracowników świadomości zagro-

żeń związanych z pracą, promocja tematyki 
bezpieczeństwa pracy w edukacji oraz 
przygotowania młodych ludzi w zakresie 
bhp do pracy zawodowej. Poniżej zesta-
wienie działań podejmowanych przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w ramach 
programu.

 
Tabela 7. Program „Kultura bezpieczeństwa 2009” 

 
Działania podejmowane w ramach programu  

Liczba nauczycieli kontynuujących program edukacyjny w roku szkolnym 2008/2009  82 
Liczbę nauczycieli kontynuujących program edukacyjny w roku szkolnym 2008/2009, którzy za-
kończyli program otrzymaniem świadectwa uczestnictwa w programie 52 

Liczba lekcji przeprowadzonych w szkołach w roku szkolnym 2008/2009 w związku z programem 
„Kultura bezpieczeństwa” - ogółem (od września 2008 r. do maja 2009 r.) 196 

Liczba lekcji przeprowadzonych w szkołach w roku szkolnym 2008/2009 w związku z programem 
„Kultura bezpieczeństwa” - z udziałem inspektora pracy/ pracownika OIP 17 

Liczba uczniów, którzy wzięli udział w lekcjach przeprowadzonych w szkołach w roku szkolnym 
2008/2009 w związku z programem „Kultura bezpieczeństwa” - ogółem 3447 

Liczba nauczycieli, którzy przystąpili do programu „Kultura bezpieczeństwa 2009” adresowanego 
przede wszystkim do szkół o profili budowlanym (liczba nauczycieli, która wzięła udział w szkole-
niach lub spotkaniach informacyjnych organizowanych w OIP) 

59 

Liczba dodatkowych szkoleń i spotkań z uczniami, nauczycielami w związku z realizacją programu 
w 2009 roku (szkolenia i spotkania nie ujęte w wytycznych do realizacji programu) 5 

Liczba uczestników dodatkowych szkoleń i spotkań z uczniami, nauczycielami w związku z reali-
zacją programu w 2009 roku (szkolenia i spotkania nie ujęte w wytycznych do realizacji programu) 490 

Liczba imprez typu „dni otwarte” zorganizowanych w 2009 roku w OIP i/lub szkole zaangażowanej 
w program, we współpracy z partnerami społecznymi 2 

Liczba osób (nauczycieli i uczniów), które brały udział w „dniach otwartych” zorganizowanych w 
2009 roku w OIP i/lub szkole zaangażowanej w program, we współpracy z partnerami społecznymi 196 

Liczba informacji w mediach związanych z realizacją programu 61 
Liczba imprez targowych/ dni kariery, itp., w których brał udział OIP w związku z realizacją kampa-
nii, wraz z przybliżoną liczbą uczestników 3/1000 

Liczba inspektorów/ pracowników OIP (łącznie z oddziałami) zaangażowanych w realizację tematu 4/5 
Liczba egzemplarzy wydawnictw przekazanych uczniom, nauczycielom, partnerom społecznym, 
podczas targów w 2009 roku 1287 

Liczba egzemplarzy wydawnictwa „Kultura bezpieczeństwa” przekazanych nauczycielom w związ-
ku z realizacja programu w roku szkolnym 2009/2010 61 

 
Reasumując należy uznać, że rozłoże-

nie realizacji programu na lata wydaje się 
bardzo trafne, gdyż pozwala na dotarcie do 
szerokiej grupy odbiorców. Na wysoką oce-
nę programu wskazują nauczyciele, którzy 
chętnie realizują go w swoich szkołach, 
dostrzegając potrzebę edukacji młodzieży z 
zakresu prawa oraz bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Należy kontynuować tę formę 
działań, celem dalszego upowszechniania 
wśród młodych pracowników wiedzy nt. 
bezpiecznych zachowań w procesie pracy. 
 
3.3. 

 

Kampania „Ochrona pracy w rolnic-
twie indywidualnym” 

Głównym celem kampanii „Ochrona 
pracy w rolnictwie indywidualnym” jest pod-
niesienie ogólnego poziomu wiedzy nt. 
bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpie-
czeństwa przebywania na wsi oraz propa-
gowanie zasad bezpiecznej pracy wśród 
społeczności wiejskiej. Cel ten bezpośred-
nio jest powiązany z nadrzędnym celem 
zmniejszenia poziomu wypadkowości w 

rolnictwie, zarówno wśród dorosłych rolni-
ków, jak i dzieci wiejskich, a także poziomu 
zapadalności na choroby zawodowe oraz 
zwiększenie świadomości w zakresie pre-
wencji chorób zawodowych (dolegliwości 
mięśniowo-szkieletowe). 

W roku sprawozdawczym pracownicy 
Okręgu podejmowali szereg działań zmie-
rzających do poprawy bezpieczeństwa i 
higieny pracy w rolnictwie indywidualnym 
(patrz tabele 8 i 9). Kampania prewencyjno-
promocyjna prowadzona była wśród rolni-
ków indywidualnych, dzieci i młodzieży 
wiejskiej. Poprzez działania wizytacyjne w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych, 
działania edukacyjno-promocyjne, tj. szko-
lenia, konkursy, prelekcje, pogadanki i po-
kazy promowano prawidłowe zachowania 
podczas wykonywania pracy w gospodar-
stwie rolnym. Szczególną uwagę zwracano 
na bezpieczeństwo dzieci, które są częsty-
mi ofiarami wypadków. Następnym bardzo 
ważnym zagadnieniem poruszanym pod-
czas wizytacji, szkoleń i prelekcji były za-
grożenia ze strony materiałów azbesto-
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wych, występujących jeszcze bardzo często 
w obejściach inwentarskich. Z rozmów z 
rolnikami wynikało, że usuwanie azbestu 
jest bardzo kosztowne i rolnicy rzadko po-
dejmują się tego zadania. Ważne są tutaj 
nie tylko koszty usunięcia wyrobów azbe-
stowych, ale także koszt zakupu nowych 
materiałów potrzebnych np.: do zadaszenia 
budynków. Podczas każdego spotkania z 
mieszkańcami wsi nie pozostawiano bez 

omówienia kwestii obciążeń mięśniowo-
szkieletowych przy wykonywaniu prac w 
gospodarstwach rolnych. Na szkoleniach 
instruowano, pokazywano, doradzano, jak 
bezpiecznie podnosić i przemieszczać cię-
żary, aby w przyszłości nie narazić się na 
dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. Temat 
ten był dokładnie analizowany z rolnikami w 
czasie przeprowadzanych wizytacji. 

 
 

Tabela 8. Informacja zbiorcza z działalności w obszarze rolnictwa indywidualnego 
 
Szkolenia, prelekcje, wykłady dla: Olimpiady, konkursy, imprezy dla:  

Stoiska, punkty informa-
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pokazy itp. rolników 
indywidual-

nych 

rolników 
prowa-

dzących 
praktyki 
uczniow-

skie 

uczniów 
szkół 

rolniczych 
i średnich 

uczniów 
szkół pod-
stawowych 
i gimnazjów 

rolników uczniów 
szkół 

rolniczych 
i średnich 

uczniów 
szkół pod-
stawowych 
i gimnazjów 

Li
cz

ba
 s

zk
ol

eń
 

Li
cz

ba
 p

rz
es

zk
ol

on
yc

h 

Li
cz

ba
 s

zk
ol

eń
 

Li
cz

ba
 p

rz
es

zk
ol

on
yc

h 

Li
cz

ba
  w

yk
ła

dó
w

 

Li
cz

ba
 u

cz
es

tn
ik

ów
 

Li
cz

ba
 p

re
le

kc
ji 

Li
cz

ba
 u

cz
es

tn
ik

ów
 

Li
cz

ba
 k

on
ku

rs
ów

 

Li
cz

ba
 u

cz
es

tn
ik

ów
 

Li
cz

ba
 k

on
ku

rs
ów

 

Li
cz

ba
 u

cz
es

tn
ik

ów
 

Li
cz

ba
 k

on
ku

rs
ów

 

Li
cz

ba
 u

cz
es

tn
ik

ów
 

Li
cz

ba
 s

to
is

k,
 p

un
kt

ów
 in

-
fo

rm
ac

yj
ny

ch
 

S
za

cu
nk

ow
a 

lic
zb

a 
od

w
ie

-
dz

aj
ąc

yc
h 

Li
cz

ba
 u

dz
ie

lo
ny

ch
 p

or
ad

 
bh

p 

Li
cz

ba
 w

yd
an

yc
h 

br
os

zu
r, 

ul
ot

ek
 it

p.
 

7 175 3 9 3 84 24 1032 4 92 4 203 3 71 6 5200 275 3292 

 
 

Tabela 9. Nieprawidłowości stwierdzane podczas wizytacji gospodarstw 
 

Nieprawidłowości, obserwacje  
(stwierdzone/dokonane w trakcie 315 wizytacji

Liczba 
zaobserwo-

wanych 
przypadków 

 indywidualnych gospodarstw rolnych) 

Nieprawidłowa eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych (prowizoryczne podłączenia, leżące 
bezładnie przewody, naprawiane drutem bezpieczniki itp.) 75 

Eksploatowanie narzędzi elektrycznych np. szlifierek tarczowych własnej produkcji, maszyn wykona-
nych metodą „domową”, bez jakichkolwiek zabezpieczeń (brak osłon,); zły stan techniczny maszyn 145 

Zły stan narzędzi ręcznych, np. nie zaklinowane stylisko siekiery 4 
Przechowywanie maszyn (bezładne, z wystającymi elementami roboczymi) 80 
Użytkowanie drabin stanowiących zagrożenie 80 
Brak barierek przy schodach, zły stan techniczny schodów 54 
Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów ściennych i stropowych 270 
Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów w ziemi, szamb, studni, zbiorników na gnojowicę 36 
Zagrożenia pożarowe, brak instalacji odgromowej 21 
Ogólny nieporządek 103 
Azbest w pokryciach dachowych; azbest wykorzystany do utwardzenia nawierzchni; inne przypadki 
występowania (np. wygrodzenie kurom wybiegu) 

Szacunkowa 
ilość: 30 tys. m2 

Brak zabezpieczeń drzwi i wrót przed samoczynnym zamknięciem 377 
Brak wyposażenia w osłony ruchomych części maszyn doczepianych do ciągnika 199 
Zły stan techniczny drabin 34 
Występowanie progów w drzwiach i wrotach 136 
Brak oryginalnych podstawek pod dyszle przyczep i maszyn 39 

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2009 ROKU 
 

28 
 

Pracownicy OIP brali udział w pracach 
wojewódzkich i powiatowych Komisji ds. 
bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie 
indywidualnym. Efektem było przeprowa-
dzenie wielu wspólnych działań prewencyj-
nych. W 2009 roku odbyły się dwa spotka-
nia Komisji ds. bhp, w których uczestniczyli 
przedstawiciele OIP.  

Bardzo pomocne w upowszechnianiu 
informacji o zagrożeniach w rolnictwie były 
przekazywane wydawnictwa. Dystrybucji 
materiałów instruktażowych popularyzują-
cych bezpieczeństwo pracy w rolnictwie 
dokonywano podczas spotkań inspektorów 
pracy z sołtysami, rolnikami indywidualnymi 
(wizytacje gospodarstw i prac polowych). 
Wydawnictwa przekazano również do 
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Olsztynie, w celu rozpro-
pagowania wśród rolników za pośrednic-
twem pracowników powiatowych struktur 
Ośrodka.  Dystrybucji wydawnictw PIP do-
konywano także za pośrednictwem niektó-
rych wiejskich urzędów gminy. Materiały 
informacyjno-edukacyjne wręczano rolni-
kom w czasie wizytacji gospodarstw i pod-
czas szkoleń. 

Duży udział w propagowaniu informacji 
na temat bezpieczeństwa pracy w rolnictwie 
miała współpraca z mediami. W większości 
imprez organizowanych przez OIP w Olsz-
tynie uczestniczyły lokalne media, które 
emitowały audycje w programach informa-
cyjnych lub zamieszczały artykuły w gaze-
tach. 

Podsumowując, należy stwierdzić że 
doświadczenia w zakresie prewencji w rol-
nictwie wskazują, że największe zrozumie-
nie problematyka zagrożeń w rolnictwie 
znajduje u ludzi młodych. Prowadzenie 
działań prewencyjnych wśród dzieci i mło-
dzieży z pewnością zaowocuje w przyszło-
ści tym, że sprawy bezpieczeństwa będą 
traktowane przez nich z należytą powagą. 
To w konsekwencji winno spowodować 
zmniejszenie się liczby wypadków nie tylko 
w rolnictwie indywidualnym, ale również 
w zakładach pracy, w których w przyszłości 
podejmą zatrudnienie. Duża liczba wypad-
ków w polskim rolnictwie w porównaniu do 
liczby wypadków w innych sektorach go-
spodarki wskazuje na potrzebę kontynu-
owania działalności prewencyjnej w tej 
branży.  
 
3.4. 

 

Program prewencyjny „Zapobiega-
nie zagrożeniom czynnikami che-
micznymi w małych zakładach” 

Zasadniczy cel programu to eliminowanie 

zagrożeń i zmniejszanie ryzyka zawodowe-
go związanego z występowaniem na sta-
nowiskach pracy niebezpiecznych czynni-
ków chemicznych. W 2009 roku w ramach 
programu przeprowadzono dwa szkolenia 
pracodawców z branży związanej z obsługą 
mechaniczną i lakierniczą pojazdów samo-
chodowych. Ogółem w szkoleniach wzięło 
udział 26 uczestników – pracodawców lub 
ich przedstawicieli. Ponadto wśród praco-
dawców tej branży rozdysponowano 50 
sztuk broszury pt. „Czynniki Chemiczne. 
Obowiązki pracodawcy” oraz 50 sztuk bro-
szury pt. „Zagrożenia czynnikami chemicz-
nymi”. 

Podsumowując, uczestnicy szkoleń 
uzyskali wiedzę umożliwiającą dokonanie 
oceny ryzyka zawodowego związanego z 
występowaniem na stanowiskach pracy 
niebezpiecznych czynników chemicznych. 
W tym miejscu należy podkreślić, że zainte-
resowanie problematyką oceny ryzyka 
wśród pracodawców jest zróżnicowane. 
Zdecydowana większość nie rozumie celo-
wości i znaczenia oceny ryzyka. Traktuje ją 
jako jeden z wielu wymogów formalnych 
egzekwowanych przez inspektorów pracy i 
uznaje, że raz dokonana ocena ryzyka za-
łatwia problem. Oceny te, zwłaszcza wśród 
małych pracodawców, nie zawierają kom-
pleksowego podejścia do tematu, ograni-
czają się do prostych metod szacowania 
ryzyka zawodowego.  
 
3.5. 

 

Kampania informacyjno-promocyjna 
„Ocena ryzyka zawodowego” 

Główny cel kampanii to: 
 podniesienie świadomości dotyczącej 

oceny ryzyka zawodowego wśród pra-
codawców i pracowników 

 szeroka promocja problematyki oceny 
ryzyka zawodowego jako użytecznego i 
przynoszącego korzyści narzędzia po-
prawy bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia w pracy, 

 pomoc dla mikro i małych przedsię-
biorstw w przeprowadzeniu oceny ryzy-
ka. 

W tabeli nr 10 zestawiono działania podej-
mowane przez Okręg w ramach programu. 
Podsumowując te działania widzimy ko-
nieczność stałego upowszechniania wiedzy 
dotyczącej oceny ryzyka zawodowego, jako 
narzędzia ułatwiającego zapewnienie bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia pracowni-
ków w miejscu pracy. W szczególności 
powinno to dotyczyć małych zakładów z 
branż, w których występuje duże nasilenie 
wypadków przy pracy. 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2009 ROKU 
 

29 
 

 
Tabela 10. Kampania „Ocena ryzyka zawodowego” 

 
Działania podejmowane w ramach kampanii  

Liczba szkoleń (seminariów) 14 
Uczestnicy szkoleń (seminariów):  

− pracodawcy 212 
− pracownicy  36 
− uczniowie 77 
− pracownicy służby bhp  62 
− społeczni inspektorzy pracy 35 
− działacze związków zawodowych 10 

Dystrybucja wydawnictw:  
− liczba przekazanych szt. ulotki „Ocena ryzyka w małych przedsiębiorstwach” 1091 
− liczba przekazanych szt. broszury "Ocena ryzyka zawodowego 397 "  
− liczba przekazanych szt. broszury "Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy 255 " 
− liczba przekazanych szt. broszury „Zagrożenia czynnikami biologicznymi w miejscu pracy 262 ” 

 
 
3.6. 

      

Program informacyjny „Działanie 
wspomagające kontrole z zakresu 
przestrzegania prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy – 
spełnianie minimalnych wymagań 
bhp przez maszyny” 

Cel programu to podejmowanie działań 
na rzecz eliminowania zagrożeń i redukcji 

ryzyka zawodowego przy użytkowaniu ma-
szyn do obróbki metali i rusztowań budow-
lanych, a tym samym obniżenie wskaźni-
ków wypadkowości (częstości) w działach 
gospodarczych, w których są one użytko-
wane. Poniżej zestawienie działań podej-
mowanych w związku z realizacją progra-
mu. 

  
 

Tabela 11. Program „Działania wspomagające kontrole z zakresu przestrzegania prawa 
pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy – spełnianie minimalnych wymagań bhp 

przez maszyny” 
 

Działania podejmowane w ramach programu  

Liczba pracodawców objętych programem (podczas działań kontrolnych), w tym: 82 
− liczba pracodawców użytkowników maszyn zaliczanych w sprawozdawczości GUS do 

szczególnie niebezpiecznych 10 

Podjęte działania  
− porady techniczne (w trakcie kontroli) 370 
− porady techniczne (poza kontrolami) 50 
− liczba szkoleń (liczba uczestników) 3/97 
− liczba wykładów w szkołach/uczelniach (liczba uczestników) 2/80 

Dystrybucja wydawnictw:  
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Poradnik dla pracodawców i SIP (broszura) 402 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Frezarki dolnowrzecionowe pionowe 161 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Strugarki grubiarki jednostronne 16 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem 28 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Szlifierka dwutarczowa 175 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Tokarka uniwersalna 13 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Wiertarka stołowa 162 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Wytłaczarka do tworzyw sztucznych 83 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Wtryskarka do tworzyw sztucznych 77 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Młyn do tworzyw sztucznych 84 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Pilarka tarczowa stołowa i formatowa                        151 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Pilarka taśmowa stolarska                       151 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Pilarka ramowa pionowa (trak)                           156 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Nożyce gilotynowe                              179 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Prasa mechaniczna                           116 
− Sprzęt roboczy - minimalne wymagania. Prasa hydrauliczna krawędziowa                          194 

 
Z danych kontrolnych wynika, że w 

większości kontrolowanych zakładów wy-
stąpiły nieprawidłowości dotyczące prze-
strzegania wymagań minimalnych dot. ma-

szyn. Nieprawidłowości dotyczyły wszyst-
kich rodzajów kontrolowanych maszyn. 
Podstawową przyczyną niedostosowania 
przez pracodawców maszyn do wymagań 
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minimalnych jest niedostateczna znajomość 
wymagań prawnych i/lub trudność w ich 
interpretowaniu. Pracodawcy często pod-
noszą kwestię dużej ogólnikowości przepi-
su i braku konkretnych instrukcji wskazują-
cych, jakie techniczne lub inne działania 
należy podjąć, aby dany rodzaj sprzętu 
dostosować do wymagań minimalnych. Z 
tych względów nadal widzimy potrzebę 
prowadzenia działań prewencyjnych w tym 
zakresie. 

 
3.7. 

 

Program promocyjno-informacyjny 
„Przestrzeganie prawa pracy w ma-
łych zakładach” 

 Idea programu oparta jest na zasa-
dzie samokontroli, gdzie pracodawca, 
przy pomocy przygotowanych przez PIP 
narzędzi i pomocy inspektora pracy jako 
eksperta, identyfikuje występujące w za-
kładzie problemy i nieprawidłowości, oce-
nia ich skalę oraz określa sposoby i termi-
ny ich likwidacji. Przez cały czas realizacji 
programu promocyjnego pracodawcy mo-
gą zwrócić się do inspektorów pracy o 
udzielenie wskazówek, fachowej pomocy, 
ułatwiając tym samym wdrażanie go w 
życie. Po zakończeniu przez pracodawcę 
programu dostosowawczego, wyznaczony 
inspektor pracy przeprowadza audyt. W 

oparciu o zgromadzoną dokumentację, 
Okręgowy Inspektor Pracy podejmuje de-
cyzję o przyznaniu Dyplomu. 
 W roku sprawozdawczym do 106 pra-
codawców wysłano zaproszenia do udziału 
w programie. Do programu przystąpiło 73 
pracodawców, którzy wzięli udział w szko-
leniach zorganizowanych przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy. Ostatecznie 41 praco-
dawców uzyskało Dyplomy PIP. 
 Podsumowując, pracodawcy podkre-
ślali, że do udziału w programie skłoniła ich 
głównie chęć zdobycia wiedzy i dostoso-
wania własnych zakładów do wymogów 
określonych w przepisach prawa pracy. 
Stwierdzali oni, że dostosowanie zakładów 
do wymagań bhp bez pomocy inspektora 
pracy sprawiało im duże trudności. Lista 
kontrolna z komentarzem „Zdobądź dy-
plom Państwowej Inspekcji Pracy” została 
bardzo dobrze oceniona. Pracodawcy nie-
jednokrotnie podkreślali, że lista jest dla 
nich „elementarzem” i podstawowym źró-
dłem wiedzy z zakresu prawa pracy. W ich 
ocenie uczestnictwo w organizowanych 
szkoleniach pogłębiło ich wiedzę i pozwoli-
ło na samodzielne i bezproblemowe usu-
nięcie nieprawidłowości. Efekty uzyskane 
w ramach programu wskazują na potrzebę 
jego kontynuacji w kolejnych latach. 
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IV. PRZEDSTAWIENIE NAISTOTNIEJSZYCH ZJAWISK 
CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA WOJEWÓDZTWA 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

 
Skuteczne wypełnianie ustawowych 

zadań przez Państwową Inspekcję Pracy 
we współczesnej rzeczywistości rynkowej 
jest wyzwaniem wymagającym działań wie-
lokierunkowych. Podstawowym zadaniem 
Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne 
przywracanie porządku prawnego w sto-
sunkach pracy. Przy czym rolą urzędu nie 
jest zastępowanie pracodawcy w zakresie 
nałożonych na niego obowiązków w sferze 
ochrony pracy, a jedynie podejmowanie 
działań przewidzianych prawem w celu 
zapewnienia należytego wywiązywania się 
przez niego z tych obowiązków. Naszą 
działalność kontrolno-nadzorczą staramy 
się ukierunkować w szczególności na za-
kłady charakteryzujące się niekorzystną 
sytuacją w zakresie przestrzegania prawo-
rządności w stosunkach pracy oraz w dzie-
dzinie warunków pracy. Oprócz działań 
kontrolno-nadzorczych, podejmujemy rów-
nież inne działania prewencyjne mające na 
celu kształtowanie wśród pracodawców 
i pracobiorców nawyków bezpiecznego 
zachowania w procesie pracy. W celu reali-
zacji zadań nałożonych na urząd opraco-
wano długotrwały program działania na lata 
2007-2009. W 2009 roku podstawowe na-
sze działania skoncentrowane były na reali-
zacji tego programu na obszarze woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. 

 
*** 

W dalszym ciągu negatywnie ocenia-
my przestrzeganie praworządności w sto-
sunkach pracy. Dokonując oceny w tym 
obszarze opieramy się głównie na analizie 
wyników działalności kontrolno-nadzorczej, 
skarg pracowniczych i prowadzonym po-
radnictwie prawnym – zarówno w aspekcie 
ilościowym, jak i przedmiotowym. Szcze-
gólnie ważnym społecznie problemem jest 
naruszanie przepisów o wynagrodzeniu za 
pracę oraz innych należnych świadcze-
niach. Należy podkreślić, że w 2009 roku w 
wyniku realizacji decyzji wydanych przez 
inspektorów pracy wyegzekwowano ok. 
1200 tys. zł dla 1,8 tys. pracowników, przy 
czym jest to tylko część należnych świad-
czeń, ponieważ część decyzji w sprawach 
płacowych nie jest realizowanych. Praco-
dawcy wciąż tłumaczą się głównie trudno-
ściami finansowymi, podczas gdy inspekto-
rzy ujawniają inne przyczyny, w tym niezna-

jomość przepisów prawnych. Pracodawcy 
najczęściej naruszają przepisy regulujące 
zasady wypłaty wynagrodzenia na pracę 
(27% pracodawców skontrolowanych w tym 
zakresie) oraz ekwiwalentu za urlop wypo-
czynkowy (18%), a także za pracę w godzi-
nach nadliczbowych (17%). Na wysokim 
poziomie utrzymuje się liczba skarg pra-
cowniczych. W roku sprawozdawczym od-
notowano wzrost ich liczby o 5% w stosun-
ku do roku poprzedniego. Podobnie jak w 
latach ubiegłych, w roku sprawozdawczym 
podstawowym przedmiotem skarg było 
wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 
należne pracownikowi. Opisując stan pra-
worządności w obszarze wynagrodzenia za 
pracę nie należy zapominać, że wiele nie-
prawidłowości stwierdza się również w ob-
szarze czasu pracy. Kontrole przeprowa-
dzone w zakładach różnych branż wykaza-
ły, że pracodawcy naruszają przepisy doty-
czące zapewnienia pracownikom dnia wol-
nego wynikającego z przeciętnie pięcio-
dniowego tygodnia pracy w przyjętym okre-
sie rozliczeniowym (36% pracodawców 
skontrolowanych w tym zakresie) zapew-
nienia pracownikom 11 godzinnego odpo-
czynku dobowego (17%) i odpoczynku w 
każdym tygodniu (17%). Należy dodać, że 
nierzadko pracodawcy nie prowadzą (25% 
pracodawców skontrolowanych w tym ob-
szarze) lub prowadzą w sposób nierzetelny 
(17%) ewidencję czasu pracy w celu ukry-
cia rzeczywistej liczby przepracowanych 
godzin przez pracowników. U wielu praco-
dawców problemem jest udzielanie pra-
cownikom urlopów wypoczynkowych w 
przysługującym im wymiarze w roku kalen-
darzowym, w którym pracownicy nabyli do 
nich prawo, nie później niż do końca pierw-
szego kwartału następnego roku kalenda-
rzowego (w przypadku ok. 27% pracowni-
ków objętych badaniem stwierdzono w tym 
zakresie nieprawidłowości). W ocenie in-
spektorów pracy, podstawową przyczyną 
tych nieprawidłowości jest nieznajomość 
przepisów prawa oraz zatrudnianie zbyt 
małej liczby pracowników w stosunku do 
faktycznych potrzeb. Niepokojące są także 
wyniki kontroli przestrzegania przepisów 
dotyczących umów o pracę, prowadzenia 
akt osobowych pracowników oraz treści 
wydawanych świadectw pracy. Po wyna-
grodzeniu to najczęstszy temat skarg kie-
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rowanych do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy. Znacznie mniej nieprawidłowości 
stwierdza się w zakresie przestrzegania 
przepisów dotyczących ochrony pracy mło-
docianych oraz uprawnień pracowniczych 
związanych z rodzicielstwem. 

 
*** 

W roku sprawozdawczym inspektorzy 
pracy prowadzili także kontrole w zakresie 
przestrzegania przepisów ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
W trakcie tych kontroli ujawniono liczne 
nieprawidłowości. Co sześćdziesiątemu 
pracownikowi z objętych kontrolą nie po-
twierdzono na piśmie umowy o pracę. Z co 
osiemnastą osobą objętą badaniem zawar-
to umowę cywilnoprawną w warunkach, w 
których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy 
powinna być zawarta umowa o pracę. Co 
piętnasty bezrobotny, wbrew obowiązkowi, 
nie zawiadomił właściwego powiatowego 
urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub pozarolniczej działal-
ności. W przypadku co szóstej osoby obję-
tej kontrolą nie odprowadzono składki na 
Fundusz Pracy. Porównanie skali naruszeń 
ujawnionych w roku sprawozdawczym z 
rokiem poprzednim, wskazuje na spadek 
liczby nieprawidłowości polegających na 
niepotwierdzaniu na piśmie rodzaju i wa-
runków zawartej z pracownikiem umowy o 
pracę. W roku sprawozdawczym stwierdzo-
no niepotwierdzenie na piśmie 70 umów o 
pracę, podczas gdy w roku poprzednim 
stwierdzono brak 109 umów. Zwiększyła się 
natomiast, z 44 do 63, liczba stwierdzonych 
nieprawidłowości w zakresie zawieranych 
umów o pracę. Nieprawidłowości dotyczyły 
terminowości oraz prawidłowości sporzą-
dzanych umów o pracę. W trakcie kontroli 
inspektorzy pracy stwierdzili, że przedsię-
biorcy zawarli 184 umowy cywilnoprawne w 
warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 
Kodeksu pracy powinna być zawarta umo-
wa o pracę - w roku poprzednim stwierdzo-
no zawarcie 159 takich umów. W roku 
sprawozdawczym znacznie wzrosła liczba 
nieprawidłowości polegających na niezgło-
szeniu do ubezpieczenia społecznego oso-
by wykonującej pracę. Stwierdzono, że 
nieprawidłowość dotyczy 66 osób, podczas 
gdy w roku poprzednim stwierdzono 34 
takie przypadki.  

 
*** 

Analiza wyników kontroli i danych sta-
tystyki publicznej, dostępnych na dzień 
sporządzania niniejszej informacji, wykazu-
je, że w województwie warmińsko-

mazurskim stan warunków pracy nie jest 
zadowalający. Wprawdzie dzięki zaanga-
żowaniu inspektorów pracy obserwuje się 
pozytywne zmiany, jednak zarówno wypo-
sażenie stanowisk pracy, jak i warunki, w 
jakich jest wykonywana praca nadal odbie-
gają od standardów obowiązujących w roz-
winiętych krajach europejskich. Według 
dostępnych danych w naszym regionie od 
lat odnotowywany jest wysoki wskaźnik 
częstości wypadków przy pracy, w tym 
wypadków śmiertelnych. W 2009 roku zgło-
szono do Okręgu 63 wypadki podlegające 
zgłoszeniu, tj. śmiertelne, powodujące cięż-
kie uszkodzenie ciała poszkodowanych lub 
zbiorowe (w 2007 r. – 62, a w 2008 r. – 88). 
Z analizy wyników kontroli wynika, że sto-
sunkowo najwięcej nieprawidłowości, w tym 
stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla 
życia i zdrowia pracowników, podobnie jak 
w latach ubiegłych stwierdzono w zakła-
dach prowadzących działalność budowlaną 
i produkcyjną, w szczególności związanych 
z produkcją wyrobów z drewna. Przepro-
wadzona analiza upoważnia do stwierdze-
nia, że najgorszy stan warunków pracy jest 
właśnie w tych zakładach. Analiza wyników 
kontroli nie pozwala w sposób jednoznacz-
ny skorelować zależności pomiędzy liczbą 
nieprawidłowości i wielkością zakładu. 

W sferze stałego naszego zaintereso-
wania pozostaje budownictwo. W naszym 
regionie na placach budów odnotowujemy 
znaczną liczbę wypadków, w tym wypad-
ków śmiertelnych. Analogicznie jak w latach 
poprzednich, najwięcej istotnych uchybień 
stwierdzono podczas wykonywania prac na 
wysokości, w wykopach oraz przy montażu 
i eksploatacji rusztowań. W ocenie inspek-
torów pracy, główną przyczyną niezadowa-
lającego stanu bezpieczeństwa na placach 
budów jest obniżanie kosztów pracy przez 
pracodawców, bez troski o zdrowie i życie 
pracowników. Rzutuje to nie tylko na bez-
pieczeństwo pracowników, ale i osób po-
stronnych. Niekorzystną tendencją, która 
ugruntowała się w 2009 roku, jest wzrost 
nieprawidłowości związanych z zatrudnia-
niem osób bez kwalifikacji. Wolne miejsca 
pracy powstałe na skutek emigracji zarob-
kowej pracowników budowlanych zajęli 
robotnicy bez odpowiedniego przygotowa-
nia zawodowego, często zmieniający miej-
sce zatrudnienia, co dodatkowo zniechęca 
pracodawców do inwestowania w ich szko-
lenie. 

Również od lat w sferze naszego zain-
teresowania są zakłady branż związanych z 
produkcją wyrobów z drewna. W zakładach 
tych zwracamy uwagę w szczególności na 
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stanowiska pracy, na których są eksploato-
wane maszyny i urządzenia techniczne. 
Właśnie w trakcie ich użytkowania dochodzi 
do wielu wypadków przy pracy, w tym 
śmiertelnych oraz powodujących ciężkie 
uszkodzenie ciała. Z przeprowadzonych 
kontroli wynika, że pomimo poprawy nadal 
stan warunków pracy w tych zakładach jest 
niezadowalający. Nieprawidłowości stwier-
dzano w sferze przygotowania pracowni-
ków do pracy, organizacji pracy, a przede 
wszystkim maszyn i urządzeń technicz-
nych. U 40% skontrolowanych pracodaw-
ców tej branży stwierdzono nieprawidłowo-
ści w zakresie dostosowania maszyn i 
urządzeń do minimalnych wymagań z za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Nieprawidłowości w zakresie dostoso-
wania maszyn do wymagań minimalnych 
dotyczą nie tylko branży związanej z pro-
dukcją wyrobów z drewna. Realizując nało-
żone na urząd zadania inspektorzy pracy 
sprawdzali stan dostosowania obrabiarek 
do metali do wymagań minimalnych doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Pomimo, że proces adaptacji należało za-
kończyć do 1 stycznia 2006 roku, minimal-
nych wymagań nie spełniało aż 69% obję-
tych kontrolą obrabiarek. Ponieważ dosto-
sowanie maszyn zwykle wiąże się z ich 
czasowym wyłączeniem z eksploatacji, a 
także znaczącymi wydatkami na wprowa-
dzenie w pełni bezpiecznych rozwiązań 
technicznych, pracodawcy nie podejmowali 
żadnych działań w tym obszarze lub bardzo 
ograniczali ich zakres.  

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 50% ocenianych 
wyrobów, w tym maszyn i urządzeń tech-
nicznych. Warto podkreślić, że zwłaszcza 
działania podejmowane wspólnie przez 
Państwową Inspekcję Pracy i organy celne 
są szybką i przynoszącą wymierne efekty 
formą eliminowania wyrobów wadliwych. 
Negatywna opinia inspektora pracy powo-
duje bowiem zatrzymanie całych dostaw, 
niezgodnych z zasadniczymi lub innymi 
wymaganiami środków ochrony indywidual-
nej, maszyn i urządzeń technicznych – 
zanim trafią one do zakładów pracy.  

Mając na uwadze, że w rolnictwie od-
notowuje się znaczną liczbę wypadków od 
lat prowadzimy w tym sektorze działalność 
kontrolną i prewencyjną. W efekcie w go-
spodarstwach rolnych zauważalna jest po-
prawa w zakresie przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa pracy, w tym przy pracach 
żniwnych oraz jesiennych pracach polo-
wych, jednak stan warunków pracy w rolnic-
twie nadal nie jest zadowalający. 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 opóźnienie technologiczne.  

Natomiast w branży leśnej, oprócz ist-
niejącego zagrożenia wypadkowego, wy-
stępuje duże zagrożenie chorobami od-
kleszczowymi. Tymczasem, większość 
właścicieli zakładów usług leśnych i ich 
pracownicy lekceważą te zagrożenia. Pra-
cownicy nie są poddawani szczepieniom 
ochronnym przeciwko zapaleniu opon mó-
zgowych oraz badaniom lekarskim prze-
siewowym, z uwagi na znaczne koszty tej 
profilaktyki. Prawie połowa skontrolowa-
nych pracodawców nie prowadziła takich 
badań i szczepień.   

Zgodnie z programem działania, w ro-
ku sprawozdawczym kontynuowaliśmy 
wzmożony nadzór w czterech zakładach 
różnych branż charakteryzujących się naj-
większym nasileniem zagrożeń zawodo-
wych. Systematyczne kontrole wspierane 
przedsięwzięciami o charakterze edukacyj-
no-prewencyjnym skłaniały pracodawców 
do przeprowadzenia remontów, wymiany 
niebezpiecznych maszyn i urządzeń, a 
także eliminowania z procesów pracy czyn-
ników niebezpiecznych i szkodliwych. W 
efekcie we wszystkich tych przedsiębior-
stwach uzyskano poprawę warunków pra-
cy.  

Z przeprowadzonych kontroli wynika, 
że nadal naruszane są przepisy bhp w pla-
cówkach handlowych. Przy czym znacznie 
więcej uchybień stwierdza się w małych 
placówkach niż w dużych (wielkopo-
wierzchniowych). W dwóch na pięć małych 
placówkach handlowych stwierdzono nie-
prawidłowości w zakresie profilaktycznych 
badań lekarskich pracowników. Również w 
dwóch na pięć małych placówkach handlo-
wych stwierdzono nieprawidłowości doty-
czące szkolenia pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, w 
połowie małych sklepów stwierdzano, że 
nie dokonano oceny ryzyka zawodowego.  

Pracodawcy w dalszym ciągu mają 
problemy z oceną ryzyka zawodowego. 
Kontrolowani nie zawsze dostrzegają celo-
wość oceny ryzyka. Co ósmy pracodawca 
nie podjął żadnych działań w tym zakresie. 
Ponadto problemem pozostaje zidentyfiko-
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wanie wszystkich występujących w środo-
wisku pracy czynników niebezpiecznych, 
szkodliwych i uciążliwych. W co czwartym 
zakładzie stwierdzono tu uchybienia. 
Stwierdzone uchybienia wskazują, że pra-
codawcy do oceny ryzyka zawodowego 
podchodzą  formalistycznie i nie doceniają 
jej znaczenia w kształtowaniu bezpiecznych 
warunków pracy.  

Wyniki kontroli zakładów opieki zdro-
wotnej ujawniły szereg nieprawidłowości. W 
zakładach wystąpiły nieprawidłowości doty-
czące oceny ryzyka zawodowego. W 67% 
kontrolowanych zakładów nie dokonano 
oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich 
występujących stanowisk pracy, a w 78% 
kontrolowanych zakładów nieprawidłowo 
dokonano oceny ryzyka bądź nie uwzględ-
niono w ocenie ryzyka wszystkich czynni-
ków biologicznych lub chemicznych. W 
80% kontrolowanych zakładów nie założo-
no i nie prowadzono rejestru prowadzonych 
w zakładzie prac w kontakcie z czynnikami 
o działaniu rakotwórczym, w związku z 
potencjalnym narażeniem na czynniki bio-
logiczne. Natomiast w 90% kontrolowanych 
zakładów brak było rejestrów pracowników 
potencjalnie narażonych na czynniki biolo-
giczne. Uchybienia wynikają przede 
wszystkim z pomniejszania znaczenia (lek-
ceważenia) spraw bhp ze strony pracodaw-
ców skupiających się głównie na prowa-
dzeniu podstawowej działalności.  

 
*** 

Stan ochrony pracy w kontrolowanych 
zakładach województwa warmińsko-
mazurskiego jest zróżnicowany. Dostrzega-
jąc pozytywne przykłady, należy jednocze-
śnie podkreślić, że w znacznej liczbie za-
kładów zarówno wyposażenie stanowisk 
pracy, jak i warunki, w jakich praca jest 
wykonywana, nie dorównuje standardom 
europejskim. Zaangażowanie inspektorów 
pracy przyniosło wymierne korzyści w za-

kresie poprawy bezpieczeństwa i higieny 
pracy w kontrolowanych przedsiębior-
stwach naszego regionu. Należy jednak 
podkreślić, że uzyskane efekty były w po-
szczególnych zakładach zróżnicowane, 
gdyż w dużej mierze zależały od kondycji 
finansowej. Pracodawcy znajdujący się w 
dobrej sytuacji wprowadzają nowoczesne 
technologie i urządzenia produkcyjne. Dzia-
łania te pozytywnie skutkują w sferze wa-
runków pracy wpływając na eliminację lub 
ograniczenie zagrożeń dla zdrowia pracow-
ników i zmniejszenie uciążliwości pracy. 
Jednocześnie pracodawcy znajdujący się w 
dobrej sytuacji ekonomicznej zazwyczaj 
zapewniają pracownikom lepsze warunki 
spożytkowania efektów pracy. Należy pod-
kreślić, że w naszym regionie prowadzi 
działalność liczna grupa pracodawców, u 
których niezadowalający stan ochrony pra-
cy nie wynika ze złej woli, lecz z braku do-
świadczenia, nieumiejętności rozpoznawa-
nia zagrożeń dla zdrowia i życia pracowni-
ków oraz sposobów ograniczania ryzyka 
zawodowego. Najczęściej są to małe pod-
mioty o mizernej kondycji ekonomicznej. 
Natomiast z niepokojem obserwujemy nie-
właściwe podejście do prawa pracy części 
regionalnych, rodzimych i zagranicznych 
pracodawców działających w naszym wo-
jewództwie. Świadomie lekceważą oni 
przepisy. Pracownicy, aby otrzymać i 
utrzymać pracę, przystają na każde warunki 
dające chociażby minimalne szanse na 
utrzymanie siebie i rodziny. Z tych wzglę-
dów nie widzimy możliwości odejścia od 
metod represyjnych na rzecz szeroko ro-
zumianej prewencji. Niemniej podzielamy 
pogląd, że należy wzmacniać działania 
popularyzatorsko-doradcze. Takie działania 
powinny być adresowane do jak najszerszej 
grupy odbiorców. W naszej ocenie propor-
cje między działaniami kontrolno-
nadzorczymi, a innymi działaniami prewen-
cyjnymi muszą być starannie wyważone. 
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V.  ZAŁOŻENIA I KIERUNKI DZIAŁAŃ NA NAJBLIŻSZY 
ROK 

 
 

Wyniki naszej działalności z ostatnich 
latach upoważniają do przedstawienia 
wniosków oraz propozycji działań nakiero-
wanych na uzyskanie poprawy stanu 
ochrony pracy, a w szczególności wyelimi-
nowanie zjawisk patologicznych. W celu 
realizacji tych celów konieczne jest konty-
nuowanie działań kontrolno-nadzorczych 
i innych działań prewencyjnych, wprowa-
dzenie zmian w prawie oraz doskonalenie 
funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pra-
cy. Mając to na uwadze powstał program 
działania Państwowej Inspekcji Pracy na 
najbliższe lata. W najbliższym roku podob-
nie jak w latach poprzednich działalność 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olszty-
nie będzie koncentrowała się na realizacji 
zadań określonych w tym programie. 

Podstawową przesłanką realizacji za-
dań prewencyjno-kontrolnych jest dążenie 
do znacznego obniżenia wskaźnika wypad-
ków przy pracy w ciągu najbliższych 3 lat, 
czyli do 2012 roku (zgodnie z założeniami 
wspólnotowej strategii na rzecz bezpie-
czeństwa i higieny pracy), a także uzyska-
nie wyraźnej poprawy stanu praworządno-
ści w stosunkach pracy.  

W 2010 roku planujemy przeprowadzić 
około 3 756 kontroli. Natomiast działaniami 
prewencyjnymi, określonymi w harmono-
gramie centralnym, zamierzamy objąć 
1,5 tys. podmiotów, w tym: pracodawców, 
przedsiębiorców, rolników indywidualnych, 
pracowników młodocianych, studentów 
i uczniów. Działania te będą realizowane 
w formie kampanii, programów, konkursów 
i ogólnie rozumianego doradztwa. 

W szczególności działaniami zamie-
rzamy objąć zakłady branży budowlanej. 
Zakres tych kontroli obejmować będzie 
wszystkie zagrożenia występujące na placu 
budowy. Podczas kontroli będziemy kon-
centrować się na małych przedsiębiorcach, 
u których występują największe problemy 
w sferze bezpieczeństwa pracy. Oprócz 
kontroli będziemy kontynuować prowadze-
nie innych działań prewencyjnych mających 
na celu ograniczenie ryzyka zawodowego 
przy pracy w budownictwie. Podstawowym 
celem działań prewencyjno – kontrolnych w 
budownictwie jest obniżenie liczby wypad-
ków o 25%.  

W 2009 roku przystąpiliśmy do realiza-
cji Krajowej Strategii Kontroli przepisów 
w zakresie czasu pracy i czasu postoju, 

obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku 
kierowców na lata 2009 – 2010. W związku 
z tym, w najbliższym roku będziemy konty-
nuować kontrole w tym zakresie. Realizacja 
zadań kontrolnych objętych Krajową Stra-
tegią Kontroli ma na celu zapewnienie 
przestrzegania przez kierowców oraz pra-
codawców (przedsiębiorców) wykonujących 
przewozy drogowe obowiązujących przepi-
sów, a tym samym poprawę warunków 
pracy kierowców i bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Oprócz kontroli zamierzamy 
realizować kampanię „Czas pracy, a wy-
padki drogowe”. Cel tej kampanii to ograni-
czenie wypadków komunikacyjnych zwią-
zanych z naruszaniem przepisów o czasie 
pracy. 

W latach 2010-2012 będziemy konty-
nuować wzmożony nadzór nad zakładami 
charakteryzującymi się największym nasi-
leniem zagrożeń. Wieloletnie doświadcze-
nia wskazują, że forma wzmożonego nad-
zoru sprawdza się i pozwala na efektywne 
wykorzystanie kadry inspektorskiej, która w 
swej działalności koncentruje się na likwi-
dacji bądź ograniczeniu występujących w 
zakładzie zagrożeń zawodowych i wypad-
kowych. Kontrolą objęte zostaną cztery 
wytypowane zakłady. 

W 2010 roku nasze działania kontrolne 
obejmą przestrzeganie przepisów ustawy z 
dnia 1 lipca 2009 roku o łagodzeniu skut-
ków kryzysu ekonomicznego dla pracowni-
ków i przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła 
regulacje mające umożliwić przedsiębior-
com funkcjonowanie w warunkach kryzysu 
ekonomicznego – bez konieczności zwal-
niania pracowników. Celem kontroli będzie 
sprawdzenie, czy nie dochodzi do narusze-
nia uprawnień pracowników, którzy zostaną 
objęci rozwiązaniami wynikającymi z usta-
wy antykryzysowej. Będziemy starać się 
upowszechniać wiedzę o treści przepisów 
wynikających z ustawy o łagodzeniu skut-
ków kryzysu ekonomicznego dla pracowni-
ków i przedsiębiorców. 

W ostatnim czasie do inspekcji pracy 
napływa wiele skarg dotyczących nieprawi-
dłowości związanych z wynagrodzeniem za 
pracę w zakładach służby zdrowia, w tym z 
podwyższeniem wynagrodzeń w zakresie 
wynikającym z ustawy z dnia 22.07.2006 r. 
o przekazaniu środków finansowych świad-
czeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. 
W związku z tym planujemy objąć kontrolą 
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realizację przez świadczeniodawców tych 
obowiązków, jak również prawidłowość 
wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

Planujemy również kontrole w obsza-
rze dotyczącym czasu pracy. Przepisy o 
czasie pracy stanowią trudny obszar unor-
mowań w prawie pracy, co jest jedną z 
przyczyn naruszeń w ich stosowaniu. Wyni-
ki kontroli wskazują również, iż pracodawcy 
często łamią przepisy o czasie pracy, ogra-
niczając w ten sposób koszty pracy. Naru-
szenie przepisów o czasie pracy jest jed-
nym z częściej poruszanych problemów w 
skargach. Podstawowym celem kontroli jest 
doprowadzenie do istotnej poprawy prze-
strzegania przez pracodawców przepisów o 
czasie pracy. Dobierając zakłady do kontroli 
w pierwszej kolejności będziemy typować 
zakłady, w których inspektorzy pracy 
stwierdzali najwięcej nieprawidłowości. 

Dążąc do zmniejszenia liczby wypad-
ków przy pracy planujemy podjąć kontrole 
w małych zakładach, w których występuje 
duże nasilenie wypadków przy pracy. Do 
tych kontroli będziemy wybierać wyłącznie 
zakłady zatrudniające do 50 pracowników, 
w których w okresie jednego roku od daty 
rozpoczęcia bieżących czynności kontrol-
nych najliczniej wystąpiły wypadki przy 
pracy. Celem kontroli jest sprawdzenie 
przestrzegania przez pracodawców przepi-
sów i zasad dotyczących oceny ryzyka 
zawodowego oraz podejmowania środków 
profilaktycznych zmniejszających ryzyko w 
aspekcie wypadków przy pracy, które miały 
miejsce w zakładzie. Oprócz działań kontro-
lnych, w zakładach tych będziemy prowa-
dzić też inne działania prewencyjne  

W 2010 r. planujemy prowadzić kontro-
le w zakładach, w których niebezpieczne 
substancje występują w ilościach mniej-
szych od wielkości progowych, powodują-
cych zaliczenie zakładu do grupy zwięk-
szonego ryzyka poważnej awarii przemy-
słowej. Jako zasadę przyjmujemy, że kon-
troli poddane będą zakłady, w których ilości 
niebezpiecznych substancji są na tyle zna-
czące, iż w przypadku awarii (np. dużego 
wycieku) mogą stworzyć poważne zagro-
żenie dla pracowników zakładu i/lub wysoki 
poziom zagrożenia publicznego.  
 Kontrolami i innymi działaniami pre-
wencyjnymi planujemy objąć zakłady bran-
ży meblowej oraz produkujące wyroby 
z włókien poliestrowo – szklanych, w któ-
rych występuje znaczne zagrożenie czynni-
kami chemicznymi i fizycznymi. Do kontroli 
będziemy typować małe i średnie zakłady, 
zarówno nowo powstałe, jak i istniejące od 

kilku lat, w których występuje narażenie 
pracowników na czynniki chemiczne 
i fizyczne. 
 Podobnie jak w latach poprzednich, 
podejmować będziemy kontrole w zakresie 
dostosowania maszyn do minimalnych wy-
magań przez pracodawcę. Ponadto, jako 
organ wyspecjalizowany, będziemy spra-
wować kontrolę w zakresie nadzoru rynku, 
tj. w zakresie wyrobów wprowadzonych do 
obrotu lub oddawanych do użytku praco-
dawcom (w roku 2010 planujemy przepro-
wadzenie kontroli maszyn do plastycznej 
obróbki metali oraz rękawic ochronnych). 
Kontrole będą wspomagane innymi działa-
niami prewencyjnymi. 
 Mając na uwadze specyfikę naszego 
regionu planujemy kontrole w zakładach 
prowadzących działalność w rolnictwie i 
leśnictwie.  

Oprócz już opisanych działań prewen-
cyjnych planujemy realizację szeregu kam-
panii, programów i konkursów: 
 Program edukacyjny „Kultura bezpie-

czeństwa” 
 Program informacyjno - promocyjny 

„Ochrona pracy w rolnictwie indywidual-
nym” 

 Program prewencyjny „Zdobądź Dyplom 
PIP” 

 Konkursy promujące pożądane postawy 
w zakresie ochrony pracy, np.,: 

− „Bezpieczna budowa” (organizowa-
ny na szczeblu OIP); 

− „Bezpieczne gospodarstwo rolne”;  
− „Bezpieczne lato”.  

 
*** 

Realizując wyżej opisane zadania bę-
dziemy dążyć do zmiany postrzegania za-
gadnień ochrony pracy przez ogół społe-
czeństwa i kształtowania nawyków bez-
piecznego stylu życia poprzez popularyza-
cję zagadnień ochrony pracy w jak najszer-
szych kręgach społeczeństwa. Tylko sku-
teczne współdziałanie wszystkich zaintere-
sowanych ochroną pracy może przynieść 
trwałą poprawę przestrzegania prawa pra-
cy. Będziemy zdecydowane przeciwdziałać 
zjawiskom patologicznym w sferze ochrony 
pracy poprzez koncentrację działań na 
dziedzinach gospodarki i konkretnych za-
kładach, w których występują: największe 
nasilenie naruszeń dotyczących prawo-
rządności w stosunkach pracy oraz naj-
większe zagrożenia zawodowe i wypadko-
we. Będziemy konsekwentnie egzekwować 
przestrzeganie przepisów ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Zwiększenie efektywności procesu kontrol-



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2009 ROKU 
 

37 
 

no-nadzorczego zamierzamy osiągnąć 
poprzez doskonalenie zasad doboru zakła-
dów do kontroli (konsekwentne kontrolowa-

nie oraz stosowanie wszystkich dostępnych 
środków oddziaływania na pracodawców, 
którzy uporczywie naruszają przepisy). 
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