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I.  WPROWADZENIE 
  

Państwowa Inspekcja Pracy jest orga-
nem powołanym do sprawowania nadzoru 
i kontroli przestrzegania prawa pracy, w 
szczególności przepisów i zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej. 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 
pomocy zastępców. Główny Inspektor Pra-
cy wchodzi w skład unijnego Komitetu 
Wyższych Inspektorów Pracy. Do sekreta-
riatu Komitetu corocznie przekazywany jest 
„Raport roczny z działalności inspekcji pra-
cy”. 

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 szcze-
gólności przepisów i zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy, przepisów 
dotyczących stosunku pracy, wyna-
grodzenia za pracę i innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy, cza-
su pracy, urlopów, uprawnień pracow-
ników związanych z rodzicielstwem, 

zatrudniania młodocianych i osób nie-
pełnosprawnych, 

 kontrola przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
projektowaniu budowy, przebudowy i 
modernizacji zakładów pracy oraz sta-
nowiących ich wyposażenie maszyn i 
innych urządzeń technicznych oraz 
technologii, 

 kontrola legalności zatrudniania, i innej 
pracy zarobkowej, wykonywania dzia-
łalności oraz kontrola przestrzegania 
obowiązku informowania powiatowych 
urzędów pracy przez bezrobotnych o 
podjęciu zatrudnienia, innej pracy za-
robkowej lub działalności, opłacania 
składek na Fundusz Pracy, dokonania 
wpisu do rejestru agencji zatrudnienia 
działalności, której prowadzenie jest 
uzależnione od uzyskania wpisu do te-
go rejestru, prowadzenia agencji za-
trudnienia zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w przepisach o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy, 

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

 uczestnictwo w przejmowaniu do eks-
ploatacji wybudowanych lub przebu-
dowanych zakładów pracy albo ich 
części w zakresie ustalonym w przepi-
sach prawa pracy, 

 kontrola nad wyrobami wprowadzony-
mi do obrotu podlegającymi ocenie 
zgodności, w zakresie spełniania przez 
nie zasadniczych wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy, 
określonych w odrębnych przepisach, 

 nadzór nad spełnianiem przez praco-
dawców obowiązków w sprawie reje-
stracji, oceny, udzielania zezwoleń i 
stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH), 

 nadzór nad przestrzeganiem warun-
ków stosowania substancji określo-
nych przez Europejską Agencję Che-
mikaliów, 

 podejmowanie działań polegających 
na zapobieganiu i eliminowaniu zagro-
żeń w środowisku pracy, w tym bada-
nie i analizowanie okoliczności i przy-
czyn wypadków przy pracy, inicjowanie 
przedsięwzięć w sprawach ochrony 
pracy w rolnictwie indywidualnym, 
udzielanie porad i informacji technicz-
nych w zakresie eliminowania zagro-
żeń dla życia i zdrowia pracowników 
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oraz porad i informacji w zakresie 
przestrzegania prawa pracy, 

 współdziałanie z organami ochrony 
środowiska w zakresie kontroli prze-
strzegania przez pracodawców przepi-
sów o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
dla środowiska, 

 kontrola przestrzegania wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy w trak-
cie użycia organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych, 

 kontrola ewidencji pracowników wyko-
nujących prace w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakte-
rze, 

 opiniowanie projektów aktów prawnych 
z zakresu prawa pracy, 

 prawo wnoszenia powództw, a za zgo-
dą zainteresowanej osoby - uczestnic-
two w postępowaniu przed sądem pra-
cy, o ustalenie istnienia stosunku pra-
cy, jeżeli łączący strony stosunek 
prawny, wbrew zawartej między nimi 
umowie, ma cechy stosunku pracy, 

 wydanie zezwolenia i cofnięcie wyda-
nego zezwolenia na wykonywanie pra-
cy lub innych zajęć zarobkowych przez 
dziecko do ukończenia przez nie 16 
roku życia, 

 udzielanie na pisemny wniosek osoby 
zainteresowanej informacji o minimal-
nych warunkach zatrudnienia, 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 insty-
tucjach rynku pracy, a także innych 
wykroczeń, gdy ustawy tak stanowią 
oraz udział w postępowaniu w tych 
sprawach w charakterze oskarżyciela 
publicznego.  
 
W celu realizacji zadań organy Pań-

stwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do 
przeprowadzania czynności kontrolnych. 
Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy pod-
legają pracodawcy – a w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy oraz kontroli le-
galności zatrudnienia także przedsiębior-
cy, nie będący pracodawcami – na rzecz 
których jest świadczona praca przez oso-
by fizyczne, w tym przez osoby wykonują-

ce na własny rachunek działalność go-
spodarczą, 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 
przypadku, gdy naruszenie dotyczy 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy; 

 nakazania: wstrzymania prac lub dzia-
łalności, gdy naruszenie powoduje 
bezpośrednie zagrożenie życia lub 
zdrowia pracowników lub innych osób 
wykonujących te prace lub prowadzą-
cych działalność; skierowania do in-
nych prac pracowników lub innych 
osób dopuszczonych do pracy wbrew 
obowiązującym przepisom przy pra-
cach wzbronionych, szkodliwych lub 
niebezpiecznych albo pracowników lub 
innych osób dopuszczonych do pracy 
przy pracach niebezpiecznych, jeżeli 
pracownicy ci lub osoby nie posiadają 
odpowiednich kwalifikacji; nakazy w 
tych sprawach podlegają natychmia-
stowemu 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 
prowadzenia działalności w miejscach, 
w których stan warunków pracy stano-
wi bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi; nakazy w tych spra-
wach podlegają natychmiastowemu 
wykonaniu; 

 nakazania, w przypadku stwierdzenia, 
że stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
zagraża życiu lub zdrowiu pracowni-
ków lub osób fizycznych wykonujących 
pracę na innej podstawie niż stosunek 
pracy, w tym osób wykonujących na 
własny rachunek działalność gospo-
darczą, zaprzestania prowadzenia 
działalności bądź działalności określo-
nego rodzaju; 

 nakazania ustalenia, w określonym 
terminie, okoliczności i przyczyn wy-
padku; 

 nakazania pracodawcy wypłaty należ-
nego wynagrodzenia za pracę, a także 
innego świadczenia przysługującego 
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pracownikowi; nakazy w tych spra-
wach podlegają natychmiastowemu 
wykonaniu; 

 skierowania wystąpienia, w razie 
stwierdzenia innych naruszeń niż ww., 
do pracodawcy o ich usunięcie, a tak-
że o wyciągnięcie konsekwencji w sto-
sunku do osób winnych; 

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

 

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

 
Okręgowy Inspektor Pracy

 

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

Mapa nr 1. Struktura terytorialna Okręgowego Inspektoratu 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 nr 1. Stan osobowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 

 

Czynności służbowe 
Liczba  

pracowników* 
2009 r. 2010 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 61 59 
Pracownicy przygotowujący się do wykonywania zadań kontrolnych 2 4 
Pracownicy merytoryczni, którzy nie wykonują czynności kontrolnych (realizujący inne usta-
wowe zadania, na przykład takie jak poradnictwo prawne i rejestracja układów zbiorowych 
pracy) 

15 15 

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 10 10 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi 3 3 

Razem 106 106 
 
* zaliczonych do poszczególnych grup zgodnie z wytycznymi GIP ze stycznia 2011 r.
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W Okręgowym Inspektoracie Pracy w 
Olsztynie zatrudnionych było – według sta-
nu na dzień 31 grudnia 2010 roku – 106 
pracowników (4 w niepełnym wymiarze 
czasu pracy), w tym: 78 osób w siedzibie 
Okręgu, 15 osób w Oddziale w Elblągu i 13 
osób w Oddziale w Ełku. Stan zatrudnienia 
w Okręgowym Inspektoracie Pracy, w po-
równaniu z 2009 rokiem, nie uległ zmianie. 

W zamieszczonej powyżej tabeli nr 1 za-
warto dane o stanie osobowym Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Olsztynie, pod kątem 
czynności służbowych wykonywanych przez 
pracowników. W tabeli nr 2 zawarto dane o 
pracownikach Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Olsztynie pod kątem wieku, wy-
kształcenia oraz stażu pracy. 

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

 

Wyszczególnienie Liczba osób 
2009 rok 2010 rok 

 

Wiek 

do 30 lat 6 4 
31 – 40 lat 40 36 
41 – 50 lat 22 25 
51 – 60 lat 33 31 

powyżej 60 lat 5 10 
 

Wykształcenie 

wyższe 95 95 
pomaturalne 1 1 
policealne - - 

średnie 8 8 
zawodowe 1 1 

podstawowe 1 1 
 

Staż pracy w PIP 

do 5 lat 33 32 
6 – 10 lat 26 18 
11 – 20 lat 35 43 
21 – 30 lat 9 10 

powyżej 30 lat 3 3 
 
 

Podstawowym dokumentem, który 
określa kierunki i formy działalności Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w poszczególnych 
obszarach ochrony pracy jest Program 
działania. W 2010 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 
okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy, uczestniczenie w 
przejmowaniu do eksploatacji nowo 
wybudowanych lub przebudowa-
nych zakładów pracy, rozpatrywa-
nie skarg); 

 Kontrole przewidziane w ramach 
działań długofalowych na lata 
20010-2012; 

 Kontrole zaplanowane na rok 2010; 
 Kontrole własne wynikające z uwa-

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

 Działalność prewencyjna: 
 Zadania prewencyjne na lata 2010-

2012; 
 Zadania prewencyjne na rok 2010. 

 
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 3.810 kontroli u pra-
wie 3 tys. podmiotów gospodarczych. Po-

nowne kontrole wynikały przede wszystkim 
z konieczności sprawdzenia realizacji za-
stosowanych wcześniej środków prawnych i 
wyegzekwowania poprawy stanu prze-
strzegania prawa.  

 
 

Wykres 1. Kontrole w latach 2000-2010 

 
 

Wykres 2. Struktura skontrolowanych zakładów (kontrole) 

 
 

Ponad połowę kontroli inspektorzy 
pracy przeprowadzili w podmiotach, w któ-
rych zatrudniano nie więcej niż 9 pracowni-
ków, co trzecią w zakładach zatrudniają-
cych od 10 do 49 osób, a co siódmą w za-
kładach zatrudniających od 50 do 249 
osób. Pozostałe prawie 5% kontroli zostało 

przeprowadzonych w firmach zatrudniają-
cych co najmniej 250 pracowników.  
 
2.2. 

 
Decyzje 

W związku ze stwierdzonymi w czasie 
kontroli naruszeniami przepisów prawa, 
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inspektorzy pracy w 2010 roku wydali 
14.657 decyzji. Najwięcej nieprawidłowości 
dotyczyło stanowisk i procesów technolo-
gicznych (np. niewłaściwe zabezpieczenie 
stanowisk pracy przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych), maszyn i 
urządzeń technicznych (m.in. niewłaściwe 

urządzenia ochronne lub ich brak), urzą-
dzeń i instalacji elektroenergetycznych (np. 
brak lub niewłaściwa ochrona przed pora-
żeniem w instalacjach i urządzeniach elek-
trycznych), przygotowania pracowników do 
pracy (m.in. brak szkoleń bhp, badań lekar-
skich, uprawnień kwalifikacyjnych).  

 
Wykres 3. Zakres przedmiotowy decyzji 

 
 

Wykres 4. Rodzaj decyzji 

 
Wśród wydanych decyzji 445 nakazy-

wało wstrzymanie prac w związku ze 
stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia 
życia bądź zdrowia pracowników, a 531 
decyzji nakazywało wstrzymanie eksplo-
atacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy 
ich eksploatacja powodowała bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Ko-
lejne 10 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 167 
decyzji kierujących do innych prac prze-
szło 300 pracowników. 

W roku sprawozdawczym okręgowy 
inspektor pracy wydał 1 decyzję nakazują-
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cą zaprzestanie działalności polegającej 
na obróbce mechanicznej elementów meta-
lowych. Decyzje takie są wydawane, gdy 
stwierdzone w czasie kontroli naruszenia 
zagrażają życiu lub zdrowiu pracowników 
(lub osób świadczących pracę na innej 
podstawie niż stosunek pracy, w tym osób 
wykonujących na własny rachunek działal-
ność gospodarczą) i mają charakter trwały, 
tzn. nie mogą być usunięte przez zastoso-
wanie przez inspektora pracy nakazów 
dotyczących jednostkowych uchybień.  

Oprócz decyzji dotyczących stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorzy 
pracy wydali 188 decyzji dotyczących 
wypłaty ponad 1,5 tys. pracownikom 
wynagrodzenia i innych świadczeń na 
łączną kwotę przeszło 2,0 mln zł. Najczę-
ściej nakazywano wypłatę: wynagrodzenia 
za pracę (63%), wynagrodzenia za urlop 
lub ekwiwalentu pieniężnego za niewyko-
rzystany urlop (11%), ekwiwalentu za pra-
nie i naprawę odzieży roboczej (7%), wy-
nagrodzenia za czas choroby (4%), odpra-
wy pieniężnej (3%) i wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych (2%). 

Z ponownych kontroli i informacji, jakie 
napłynęły do OIP wynika, że do dnia spo-
rządzania niniejszego sprawozdania praco-
dawcy wykonali 13.118 decyzji (89% wyda-
nych), w tym 102 decyzje dot. wypłaty pra-
cownikom wynagrodzenia i innych świad-
czeń (54% wydanych). W wyniku realizacji 
tych drugich prawie 900 pracownikom 
wypłacono przeszło 1,1 mln zł.  

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 36 praco-
dawców łącznie 48 upomnień. Upomnienia 
obejmowały w sumie 122 decyzje. W upo-
mnieniach ujęto 54 decyzje, które dotyczyły 
wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń 
i 68 decyzji dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Ponowne kontrole wykazały, że część 
pracodawców – w celu uniknięcia egzekucji 
administracyjnej (w szczególności pono-
szenia kosztów grzywny w celu przymu-
szenia, którą organ egzekucyjny może za-
stosować) – po otrzymaniu upomnienia 

wykonała decyzje inspektorów pracy. 
W roku sprawozdawczym, w związku 

z niewykonaniem decyzji inspektora pracy, 
skierowanych zostało 15 tytułów wykonaw-
czych. Cztery tytuły wykonawcze dotyczyło 
niewykonania decyzji z zakresu bhp, a ko-
lejnych jedenaście dotyczyło decyzji z za-
kresu niewypłacenia wynagrodzenia i in-
nych świadczeń. W 2010 roku na 11 praco-
dawców nałożono 15 grzywien w celu 
przymuszenia. Łączna kwota nałożonych 
grzywien wyniosła 325.000zł (11 grzywien 
w związku z niewykonaniem decyzji o cha-
rakterze płacowym, a 4 w związku z niewy-
konaniem decyzji z zakresu bhp). W wyniku 
prowadzonych działań egzekucyjnych, na 
dzień sporządzania niniejszego sprawoz-
dania, 5 pracodawców wykonało decyzje. 

     
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 2010 roku inspektorzy pracy skie-
rowali do pracodawców i organów sprawu-
jących nadzór nad zakładami pracy 2.358 
wystąpień. Skierowane wystąpienia zawie-
rały łącznie 10.643 wnioski. Najwięcej 
wniosków dotyczyło naruszeń przepisów z 
zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
(36%), stosunku pracy (28%), czasu pracy 
(16%), wynagrodzenia za pracę (8%) oraz 
urlopów pracowniczych (4%). 

Podobnie jak w latach poprzednich, 
wnioski w obszarze warunków pracy, bez-
pieczeństwa i higiena pracy

W zakresie problematyki związanej ze 

 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. 

stosunkiem pracy najwięcej nieprawidłowo-
ści stwierdzono w zakresie prowadzenia 
przez pracodawców dokumentacji związa-
nej ze stosunkiem pracy oraz akt osobo-
wych (23% wniosków związanych ze sto-
sunkiem pracy). Niewiele mniej nieprawi-
dłowości stwierdzono w zakresie udzielania 
pracownikom informacji, o której mowa w 
art. 29 § 3 Kodeksu pracy (22%). Następne 
grupy najczęstszych uchybień to brak lub 
nieprawidłowy regulamin pracy (12%), brak 
lub nieprawidłowo sporządzona umowa o 
pracę (12%) oraz niewydanie lub nieprawi-
dłowości w treści świadectwa pracy (10%).  
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Wnioski związane z problematyką cza-
su pracy

 

 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 (47% wniosków związanych z cza-
sem pracy). Kolejna grupa najczęstszych 
uchybień w tym obszarze to nieprawidłowo-
ści związane z prowadzeniem ewidencji 
czasu pracy (19%). 

Wykres 5. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach 
 

 
W obszarze wynagrodzeń i innych 

świadczeń ze stosunku pracy

Wnioski związane z problematyką 

 najczęściej 
stwierdzano niewypłacenie, obniżenie, bez-
podstawne potrącenie lub nieterminowe 
wypłacenie wynagrodzenia za pracę (29% 
wniosków wydanych w tym obszarze). Ko-
lejne grupy najczęstszych uchybień to nie-
wypłacenie lub zaniżenie wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych (11%) 
oraz niewypłacenie lub obniżenie ekwiwa-
lentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy (11%). 

u-
rlopów wypoczynkowych

Z ponownych kontroli i informacji, jakie 
napłynęły do OIP wynika, że do dnia spo-
rządzania niniejszego sprawozdania praco-
dawcy uwzględnili 8425 wniosków (79% 
wydanych). 

 najczęściej były 
kierowane do pracodawców w związku z 
nieprawidłowościami w zakresie udzielania 
urlopu wypoczynkowego (46% wniosków w 
tym zakresie). Następne grupy najczęst-
szych uchybień to nieprawidłowości w za-
kresie dzielenia urlopu na części (14%) 
oraz ustalania planów urlopów (14%). 

 
2.4. Wykroczenia
  

  

W 2010 roku inspektorzy pracy Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy stwierdzili po-
pełnienie 3.390 wykroczeń związanych z 
wykonywaniem pracy zarobkowej oraz w 
zakresie legalności zatrudnienia. 

Z poniższych wykresów wynika, że 
analogicznie jak w latach poprzednich, naj-
liczniejszą grupę wykroczeń (63% ogółu) 
stanowiły naruszenia przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy, wyczerpujące 
znamiona wykroczenia z art. 283 Kodeksu 
pracy. 

 
Wykres 6. Liczba wykroczeń w poszczególnych grupach 

 
 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2010 ROKU 

                                

11 

Wykres 7. Zakres przedmiotowy wykroczeń 

 
 

Wykres 8. Struktura zastosowanych sankcji 

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

W przeciągu roku sprawozdawczego 
inspektorzy pracy skierowali do sądów 
łącznie 108 wniosków o ukaranie zawiera-
jących zarzuty popełnienia 239 wykroczeń. 

W 2010 roku zapadło łącznie 119 roz-
strzygnięć w I-ej instancji (część orzeczeń 
dotyczyła wniosków skierowanych do są-
dów w 2009 roku). Większością orzeczeń 
obwinionym wymierzono grzywny. Dotyczy-

ło to 94 orzeczeń (w tym 70 nakazów kar-
nych). Łącznie sądy wymierzyły grzywny w 
wysokości 150.670zł. Średnia wysokość 
grzywny orzekanej przez sądy wyniosła 
prawie 1.603 zł. Wobec 9 obwinionych sąd 
orzekł karę nagany (w tym w 4 przypadkach 
w formie wyroku nakazowego). W 4 przy-
padkach odstąpiono od wymierzenia kary. 
W 3 przypadkach zapadł wyrok uniewinnia-
jący. W kolejnych 8 sprawach umorzono 
postępowanie, a w 1 odmówiono wszczęcia 
postępowania. 

W okresie sprawozdawczym wniesiono 
ogółem 13 apelacji. W 6 przypadkach ape-
lację wnieśli ukarani, a w pozostałych in-
spektor pracy. W 2010 roku sądy wydały 14 
orzeczeń po rozpatrzeniu apelacji od wyro-
ków wydanych w okresie sprawozdawczym, 
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jak i od wyroków wydanych w roku po-
przednim. Sąd odwoławczy dziewięciokrot-
nie utrzymał w mocy orzeczenia sądu 
pierwszej instancji, w trzech przypadkach 
zaskarżony wyrok uchylił i przekazał do 
ponownego rozpatrzenia przez sąd pierw-
szej instancji, w kolejnym przypadku zmienił 
wyrok poprzez orzeczenie kary w innej 
wysokości, a w ostatnim uchylił wyrok i 
umorzył postępowanie. 

W 2010 roku wniesiono ogółem 22 
sprzeciwy od wyroków nakazowych. Jede-
naście środków odwoławczych wnieśli in-
spektorzy pracy. W pozostałych przypad-
kach środki zaskarżenia wnieśli obwinieni. 
W roku sprawozdawczym sądy wydały 
orzeczenia po rozpoznaniu 22 sprzeciwów 
od wyroków nakazowych wydanych w 2009 
i 2010 roku. W 16 przypadkach sądy orze-
kły grzywny, w 4 przypadkach uniewinniono 
obwinionego, w kolejnym orzeczono karę 
nagany, w ostatnim umorzono postępowa-
nie. 

W okresie sprawozdawczym orzeczo-
no trzy kary zastępcze. 

W pierwszym przypadku sąd zamienił 
karę grzywny w kwocie 510 zł na pracę 
społecznie użyteczną w wymiarze 1 mie-
siąca z obowiązkiem wykonania nieodpłat-
nej, kontrolowanej pracy na cele społeczne 
w wymiarze 20 godzin. O zamianę kary na 
pracę społecznie użyteczną w wymiarze 
zaproponowanym przez sąd wystąpił obwi-
niony, który oświadczył, że nie może otrzy-
mać pracy zarobkowej i dlatego nie uiścił 
dotychczas orzeczonej grzywny. 

W drugim przypadku sąd zamienił nie-
uiszczoną grzywnę w wysokości 2.000 zł na 
karę 25 dni aresztu, przyjmując jeden dzień 
aresztu za równoważny grzywnie w wyso-
kości 80 zł. Zdaniem sądu zamiana orze-
czonej grzywny była konieczna w związku z 
pozorowaniem przez obwinionego chęci 
wykonania orzeczonej kary grzywny i jego 
niechęcią do zamiany kary na pracę spo-
łecznie użyteczną. 

W trzecim przypadku sąd zamienił ka-
rę grzywny za popełnienie wykroczenia 
związanego z niewykonywaniem nakazu 
płacowego inspektora pracy. W związku z 
nieuiszczeniem grzywny w kwocie 2.500 zł 
sąd zamienił ją na 25 dni aresztu przyjmu-
jąc, iż jeden dzień aresztu jest równoważny 
grzywnie w wysokości 100 zł. 

W 2010 roku inspektorzy pracy nałożyli 
ogółem 703 mandaty za popełnienie 2.071 
wykroczeń. Nałożono je na łączną kwotę 
834.450zł. Mandaty są najczęściej stoso-
waną przez inspektorów pracy sankcją 
wobec sprawców wykroczeń – zostały za-

stosowane w prawie 50% ogółu podjętych 
postępowań w sprawach o wykroczenia.   

Inspektorzy pracy, w związku z podej-
mowanymi czynnościami kontrolnymi, sto-
sowali także środki wychowawcze. Ogółem, 
w związku z popełnieniem 1.080 wykro-
czeń, wydano 632 środki oddziaływania 
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. Duża liczba środków wychowaw-
czych została zastosowana wobec bezro-
botnych, którzy dopuścili się wykroczenia 
polegającego na niezgłoszeniu do urzędu 
pracy faktu podjęcia zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej. Środki zastosowano 
wobec bezrobotnych, którzy nie pobierali 
zasiłku dla bezrobotnych. W stosunku do 
bezrobotnych pobierających zasiłek do 
sądów grodzkich były kierowane wnioski o 
ukaranie. 
  
2.5. 

 

Zawiadomienia prokuratury o po-
dejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa 

W 2010 roku inspektorzy pracy skie-
rowali do prokuratur łącznie 58 zawiado-
mień o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa. 

W 26 zawiadomieniach wskazywano 
na utrudnianie lub udaremnianie czynności 
kontrolnych inspektora pracy (art. 225 Ko-
deksu karnego). W 14 przypadkach infor-
mowano o podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa określonego w art. 218 Kodeksu 
karnego, polegającego na uporczywym 
naruszaniu praw osób wykonujących pracę 
zarobkową lub niewykonaniu orzeczenia 
sądu zobowiązującego do wypłaty wyna-
grodzenia za pracę lub innego świadczenia 
ze stosunku pracy. W 10 zawiadomieniach 
informowano o naruszeniu prawa w zakre-
sie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 
220, art. 221 Kodeksu karnego). W 6 przy-
padkach zawiadomiono prokuraturę w 
związku z przestępstwami przeciwko wiary-
godności dokumentów (art. 270, art. 271, 
273 Kodeksu karnego). W 4 przypadkach 
informowano o składaniu fałszywych ze-
znań (art. 233 Kodeksu karnego). Kolejne 3 
zawiadomienia skierowano w związku z 
naruszeniem przepisów ustawy z dnia 23 
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maja 1991 roku o związkach zawodowych 
(art. 35). W 2 przypadkach skierowano 
zawiadomienie w związku z naruszeniem 
przepisów o ubezpieczeniach społecznych 
– niezgłoszenie wymaganych danych albo 
zgłoszenie nieprawdziwych danych mają-
cych wpływ na prawo do świadczeń albo 
ich wysokość (art. 219 Kodeksu karnego). 
W jednym zawiadomieniu informowano o 
przestępstwie przeciwko życiu i zdrowiu 
(art. 160 Kodeksu karnego). W kolejnym 

przypadku informowano o popełnieniu 
przestępstwa, o którym mowa w art. 284 
Kodeksu karnego (przywłaszczenie). W 
jednym przypadku skierowano zawiado-
mienie o popełnieniu przestępstwa, o któ-
rym mowa w art. 226 Kodeksu karnego 
(znieważenie). W następnym przypadku w 
zawiadomieniu informowano o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa określonego w 
art. 26 ust. 1 ustawy o rozwiązywaniu spo-
rów zbiorowych. 

 
Wykres 9. Zawiadomienia skierowane do prokuratury w latach 2000-2010 

 
 

Wykres 10. Przestępstwa w zawiadomieniach skierowanych do prokuratury 

 
 

Do dnia sporządzania niniejszego 
sprawozdania postępowanie przygotowaw-
cze wszczęto w przypadku 38 zawiadomień 
(jeden przypadek dotyczył zawiadomienia 
skierowanego w 2009 roku), a w czternastu 

przypadkach prokuratura odmówiła 
wszczęcia dochodzenia (jeden przypadek 
dotyczył zawiadomienia skierowanego w 
2009 roku). W pozostałych ośmiu przypad-
kach, na dzień sporządzania sprawozdania, 
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nie upłynął termin na powiadomienie przez 
prokuraturę o podjętych działaniach. 

W dwudziestu dwóch przypadkach 
wcześniej wszczętych postępowań przygo-
towawczych, prokuratura postanowiła o ich 
umorzeniu, a w jednym zawiesiła postępo-
wanie. 

Inspektorzy pracy złożyli cztery zaża-
lenia na postanowienia prokuratury o umo-
rzeniu postępowania oraz pięć zażaleń na 
postanowienie o odmowie wszczęcia po-
stępowania. Na dzień sporządzania niniej-
szej informacji nie uwzględniono żadnego 
zażalenia. 

W czternastu sprawach, w związku ze 
złożonymi zawiadomieniami, skierowano do 
sądu akty oskarżenia. Do chwili obecnej 
zapadło jedenaście wyroków. W trzech 
przypadkach orzeczono karę pozbawienia 
wolności w zawieszeniu, w jednym karę 
pozbawienia wolności i karę grzywny. W 
kolejnym przypadku warunkowo umorzono 
postępowanie karne. W pozostałych sze-
ściu przypadkach orzeczono karę grzywny. 

Z przedstawionych powyżej danych 
wynika, iż w przypadku co czwartego za-
wiadomienia postępowanie prokuratorskie 
w ogóle nie jest wszczynane. Przeszło po-
łowa postępowań prokuratury wszczętych w 
wyniku zawiadomienia inspektora pracy, 
jest umarzana. Podobnie jak i w latach 
ubiegłych, wynika to przede wszystkim z 
rozbieżności w ocenie zachowania spraw-
ców przez inspektora pracy składającego 
zawiadomienie i prokuratora, do którego 
należy ostateczna ocena zaistnienia zna-
mion przestępstwa.  
 
2.6. 
 

Porady prawne i techniczne 

W 2010 roku pracownicy merytoryczni 
w siedzibach Oddziałów i siedzibie Okręgu 
udzielili łącznie 35 tys. porad. Na poniż-
szych wykresach przedstawiono strukturę 
podmiotów, którym udzielano porad oraz 
obrazowo pokazano, jakich głównie zagad-
nień dotyczyły udzielone porady prawne 
(zgodnie ze statystyką prowadzoną w OIP). 

 
 
 

Wykres 11. Struktura podmiotów zgłaszających się po porady (siedziby OIP) 

  
Wykres 12. Obszary praworządności, w których udzielano porad (siedziby OIP) 

 

 
Oprócz porad udzielanych w siedzi-

bach inspektorzy pracy udzielali porad w 
trakcie kontroli. W trakcie przeprowadza-

nych kontroli udzieli oni 7.913 porad z za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
5.988 porad z zakresu prawnej ochrony 
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pracy, w tym 1.202 z zakresu legalności 
zatrudnienia. Łącznie w 2010 roku pracow-

nicy Okręgowego Inspektoratu Pracy udzie-
lili prawie 50 tys. porad prawnych.  

 
Wykres 13. Udzielone porady - w siedzibach OIP i w trakcie kontroli (w tys.) 

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 
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 2010 roku Okręgowy Inspektorat 
Pracy wystosował przeszło 700 pism 
o charakterze informacyjno-prewencyjnym.  

 
Wykres 14. Adresaci pism o charakterze informacyjno-prewencyjnym 

 

 
Adresatami pism były w szczególności 

organa państwowego nadzoru i kontroli 
oraz pracodawcy. Zasadniczym celem pism 

skierowanych do organów państwowego 
nadzoru i kontroli było poinformowanie tych 
organów o wynikach kontroli. Pisma kiero-
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wane do pracodawców najczęściej sugero-
wały podjęcie działań niezbędnych do eli-
minacji zagrożeń, niedopuszczenie do za-
istnienia podobnych wypadków przy pracy 
w zakładach prowadzących taką samą 
działalność. Należy podkreślić, że pisma o 
charakterze informacyjno-prewencyjnym są 
istotnym uzupełnieniem działalności kontro-
lno-nadzorczej, dają możliwość populary-
zowania problematyki bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz praworządności w sto-
sunku pracy wśród szerokiej rzeszy pod-
miotów. Kierowane do adresatów pisma 
dają określoną wiedzę i motywują praco-
dawców do podejmowania działań prewen-
cyjnych zapobiegających powstawaniu 
zagrożeń wypadkowych. Podobnie jak w 
latach ubiegłych, efektem tych pism było 
między innymi dokonanie przeglądów stanu 
technicznego maszyn, urządzeń i instalacji 
oraz przeprowadzenie dodatkowych szko-
leń pracowników uwzględniających uwagi i 
wnioski zawarte w pismach przesłanych 
przez inspektorów pracy. Dotychczasowe 
doświadczenia wskazują na potrzebę kon-
tynuowania tego typu działalności prewen-
cyjnej, gdyż jest to dobry sposób na upo-
wszechnienia „dobrych praktyk”, a z drugiej 
strony, na wskazanie popełnianych błędów i 
nieprawidłowości. 

  
2.8. 

 

Rejestracja zakładowych układów 
zbiorowych pracy 

W 2010 roku do Okręgowego Inspek-
toratu Pracy wpłynęło 49 wniosków o reje-
strację układów zbiorowych pracy, protoko-

łów dodatkowych oraz o wpis informacji (w 
2009 r. wpłynęło 67 wniosków, 2008 r. 51, 
w 2007 r. 73, a w 2006 r. 76), w tym: 
 4 dot. zarejestrowania nowych układów 

zbiorowych pracy, 
 30 protokołów dodatkowych, 
 15 o wpis informacji, w tym o rozwiąza-

niu układu za porozumieniem stron (5), 
o odstąpieniu od stosowania układu (4), 
o wypowiedzeniu układu (2), o wstąpie-
niu organizacji związkowej w prawa i 
obowiązki strony układu (2), o zmianie 
nazwy pracodawcy będącego stroną 
układu (2). 

W związku z ww. wnioskami zarejestrowa-
no 4 układy zbiorowe pracy, 28 protokołów 
dodatkowych oraz dokonano wpisu 10 in-
formacji.  

Z 49 wniosków odmówiono rozpatrze-
nia 4 wniosków.  Dwa z nich dotyczyły reje-
stracji protokołów dodatkowych, jeden reje-
stracji informacji o rozwiązaniu układu oraz 
jeden rejestracji informacji o wstąpieniu 
związku zawodowego w prawa i obowiązki 
strony układu. Głównymi przyczynami od-
mowy rozpatrzenia wniosków było niespeł-
nianie wymogów przewidzianych w § 2 i 3 
oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 
kwietnia 2001r. w sprawie trybu postępo-
wania w sprawie rejestracji układów zbio-
rowych pracy, prowadzenia rejestru ukła-
dów i akt rejestrowych 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 15. Liczba zarejestrowanych zakładowych układów zbiorowych pracy 

 
 

Na dzień 31 grudnia 2010 roku obo-
wiązywało: 320 zakładowych układów zbio-
rowych pracy (na dzień 31.12.2009 roku 
obowiązywały 323 układy, na dzień 
31.12.2008r. - 330 układów, na dzień 
31.12.2007r. - 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 
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poprzedniego, nie obserwuje się zmian w 
aktywności stron we wprowadzaniu regula-
cji układowych.   

Analiza przedmiotowej problematyki 
wykazała, że działania podejmowane przez 
strony układów podyktowane były głównie 
koniecznością dostosowywania treści ukła-
dów do zmieniającego się prawa. 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 protokołów dodatkowych za-
uważa się, podobnie jak w latach wcze-
śniejszych, tendencje do rezygnacji z 
wcześniej wprowadzonych korzystniejszych 
rozwiązań. Strony dokonują przeważnie 
zmian tak, aby zagwarantować jedynie 
minimum uprawnień pracowniczych wynika-
jących z Kodeksu pracy i innych powszech-
nie obowiązujących przepisów. W okresie 
objętym sprawozdaniem odnotowano także 
powszechniejszą niż w latach poprzednich 
praktykę odstępowania od stosowania 
układów przez pracodawców. Podyktowane 
jest to przede wszystkim ograniczeniem 
aktywności strony związkowej skutkującym 
często rozwiązaniem organizacji, spadkiem 
liczby ich członków, co uniemożliwia dzia-
łanie w charakterze strony. Nowe układy 
zawierane są przede wszystkim w miejsce 
rozwiązanych lub wypowiedzianych. Po-
nadto nowe układy tworzone są w zakła-
dach pracy powstałych z przekształceń 
przedsiębiorstw państwowych lub innych 
przedsiębiorstw, w których dotychczas pra-
cownicy byli objęci zapisami porozumień 
płacowych. 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, regulo-
wane są marginalnie. Najczęściej postano-
wienia w tym zakresie stanowią powtórze-
nie zapisów kodeksowych lub odesłanie do 
przepisów wykonawczych. 

 
2.9.  

  

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

W 2010 roku inspektorzy pracy Okręgu 
skierowali sześć powództw o ustalenie ist-
nienia stosunku pracy. Powództwa zostały 
wytoczone na rzecz siedmiu osób i dotyczy-

ły pięciu podmiotów. Z czterema osobami 
nie zawarto żadnych umów, a z 3 umowy 
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 2010 roku zapadły 3 wyroki ustala-
jące istnienie stosunku pracy (1 wyrok do-
tyczący powództwa wniesionego w 2009 r.; 
1 wyrok dotyczący 3 powództw wniesionych 
w 2009 r. w sprawach, gdzie inspektor pra-
cy wstąpił do postępowania za zgodą po-
wodów – sąd połączył sprawy do wspólne-
go rozpoznania; 1 wyrok dotyczący po-
wództwa wniesionego w 2010 r. - niepra-
womocny), 1 wyrok oddalający powództwo, 
3 ugody sądowe, a w kolejnych 2 przypad-
kach umorzono postępowanie (wycofanie 
pozwów w związku z nieuczestniczeniem w 
rozprawie osób, na rzecz których wniesiono 
powództwa).  

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. Przede wszystkim zwrócić 
należy uwagę na rozbieżność interesów 
oraz celów poszczególnych grup społecz-
nych tworzących strukturę oraz mechani-
zmy rynku pracy. Sytuacja taka determinuje 
konflikty pomiędzy pracownikami oraz pra-
codawcami, szczególnie w zakresie rozło-
żenia ciężarów kosztów pracy. Pracodawcy 
wykorzystują swą przewagę organizacyjno-
ekonomiczną, zawierając umowy cywilno-
prawne w celu obniżenia kosztów prowa-
dzonej działalności. Zatrudnienie na tej 
podstawie wydaje się dla nich korzystniej-
sze przede wszystkim ze względu na brak 
obowiązku zapewniania wielu standardów 
wynikających z prawa pracy. Niewątpliwie 
dążą oni do uzyskania większej swobody 
przy zatrudnianiu oraz zwalnianiu pracow-
ników, jak również zmniejszenia formalizmu 
zatrudniania. Z drugiej jednak strony, za-
wieraniu umów cywilnoprawnych sprzyja 
postawa samych pracowników, którzy 
świadomie zawierają takie umowy, wobec 
braku możliwości zatrudnienia na podsta-
wie umów o pracę. Świadomość pracowni-
ków co do cywilnoprawnego charakteru 
zawieranych przez nich umów staje się 
często przyczyną, dla której sądy pracy 
oddalają powództwa o ustalenie istnienia 
stosunku pracy.  

Nie bez znaczenia jest, iż konsekwen-
cją przegranych procesów może być zasą-
dzenie od powoda (inspekcji pracy) na 
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rzecz pozwanego kosztów zastępstwa pro-
cesowego. Jak wskazuje praktyka, takie 
sytuacje zdarzają się coraz częściej. 

Mała liczba powództw o ustalenie ist-
nienia stosunku pracy wynika ponadto 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. W większości wyroków od-
dalających przedmiotowe powództwa sądy 
podnoszą, iż zawierając umowę cywilno-
prawną powód był świadomy, że nie jest to 
umowa o pracę. Jak wynika z aktualnego 
orzecznictwa, 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 współżycia społecznego oraz usta-
lone zwyczaje, a w umowach należy raczej 
badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel 
umowy, niż opierać 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 ta, którą zawarły. 

Inspektorzy pracy, mimo utrzymującej 
się w orzecznictwie sądów tendencji do 
uznawania, że o istnieniu stosunku pracy 
przesądza wola stron, nie ustają w dąże-
niach do wyegzekwowania przepisów pra-
wa 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 nie-
zgodnym z prawem zatrudnianiem. Prakty-
ka wskazuje, że wystąpienia inspektorów 
pracy są skuteczniejszym środkiem wywie-
rania presji na pracodawców w celu zanie-
chania zatrudniania w warunkach, które 
wskazują na cechy stosunku pracy. 

 
2.10.  
 

Spory zbiorowe 

W 2010 roku realizując obowiązki wy-
nikające z ustawy z dnia 23 maja 1991 roku 
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, zgło-
szono do Okręgu 9 informacji o powstaniu 
sporu zbiorowego. Spory te powstały w 
związku ze zgłoszeniem przez związki za-
wodowe łącznie 25 żądań. Z uwagi na 
przedmiot zgłaszanych sporów zbiorowych 
nie wszczynano kontroli w zakresie objętym 
przedmiotową problematyką.  

 
 

Wykres 16. Spory zbiorowe 

 
 

Z ogólnej liczby 9 informacji o zgłoszo-
nych sporach zbiorowych, 3 pochodziły ze 
środowiska związanego z opieką zdrowotną 

i pomocą społeczną, a 2 od związków za-
wodowych reprezentujących pracowników 
zatrudnionych w branży związanej z wytwa-
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rzaniem i zaopatrzeniem w energię elek-
tryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych, W 
zdecydowanej większości zgłoszone żąda-
nia dotyczyły warunków płacowych. Liczba 
zgłoszonych żądań kształtowała się nastę-
pująco w poszczególnych grupach: warunki 
płacy – 12, warunki pracy – 3, świadczenia 
socjalne – 2, prawa i wolności związkowe – 
1, inne, nie objęte definicją sporu zbiorowe-
go – 7).  

W badanym okresie sprawozdawczym, 
na 15 zgłoszonych sporów w dwóch przy-
padkach zawarto porozumienia. W pozosta-
łych przypadkach nie zakończono sporu ani 
przez podpisanie porozumień ani też proto-
kołów rozbieżności. 

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 spokojny pod względem liczby 
otrzymanych informacji o powstaniu sporów 
zbiorowych (w 2009 r. wpłynęło 15 informa-
cji, a w 2008 r. ponad 180).  

 
2.11. 

 

Orzeczenia o dopuszczeniu stat-
ku do eksploatacji 

W roku sprawozdawczym do Okręgu 
wpłynęło 13 wniosków o wydanie orzecze-
nia o dopuszczeniu statku do eksploatacji 
pod względem bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W 11 przypadkach inspektorzy pracy 
wydali pozytywne orzeczenia, a w pozosta-
łych negatywne.  

 
2.12.  

 
Ocena aktów prawnych 

W 2010 roku pracownicy Okręgu do-
konali oceny funkcjonowania 3 aktów praw-
nych z zakresu prawa pracy. 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. 

 
2.13.  
 

Wypadki przy pracy 

W 2010 roku inspektorzy pracy zbadali 
92 wypadki przy pracy, z których 11 to wy-
padki zaistniałe w 2009 roku. Ponadto zba-
dano 5 zdarzeń wypadkowych nie uzna-
nych za wypadki przy pracy, oraz 3 zdarze-
nia potencjalnie wypadkowe. Z ogólnej 
liczby zbadanych wypadków: 
 84 to wypadki przy pracy pracowników; 
 8 to wypadki przy pracy osób wykonu-

jących czynności na innej podstawie 
niż stosunek pracy. 

Dane dotyczące liczby zgłoszonych i zba-
danych wypadków przy pracy oraz poszko-
dowanych w latach 2008-2010 zostały ujęte 
w tabeli zamieszczonej poniżej. 

W trakcie kontroli, które były związane 
z badaniem wypadków, jak i w trakcie in-
nych kontroli inspektorzy pracy badali do-
kumentacje powypadkowe. Analizami obję-
to 524 dokumentacje powypadkowe. W 
związku ze stwierdzonymi nieprawidłowo-
ściami zastosowano odpowiednie środki 
prawne. W tabeli zamieszczonej poniżej 
podano przykłady efektów uzyskanych w 
wyniku realizacji tych środków prawnych. 

 
Tabela 3. Zgłoszone i zbadane wypadki przy pracy 

 
 2008 r. 2009 r. 2010 r. 

Liczba zbadanych wypadków przy pracy 113 87 92 
Liczba poszkodowanych w zbadanych wypadkach 140 100 105 

 
 

Sekcje/działy gospodarki 
Liczba poszkodowanych w wypadkach 

2008 r. 2009 r. 2010 r. 
ogółem (śmier-
telnych/cięż.) 

ogółem (śmier-
telnych/cięż.) 

ogółem (śmier-
telnych/cięż.) 

Przetwórstwo przemysłowe, w tym 47  (4/23) 35  (4/13) 46 (9/9) 
- produkcja drewna i wyrobów z drewna    12  (0/11)  12  (3/5) 12  (4/3) 
- produkcja artykułów spożywczych ....   5  (0/2)   9  (0/2) 11  (1/1) 
- produkcja mebli    10  (1/4)    8  (1/2)  6  (0/2) 
- produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych   9  (0/1)   3  (0/1)  2  (2/0) 
Budownictwo 35  (8/17) 29  (5/9)  27  (3/7) 
Handel i naprawy 12  (3/5)   11  (1/4) 10  (3/3) 
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, w tym 15  (5/6)   7  (3/2)   5  (2/2) 
- leśnictwo   4  (1/2) 4   (2/1)   2   (1/1) 
- rolnictwo, łowiectwo   11  (4/4)  3   (1/1)   3   (1/1) 
Transport i składowanie  4  (1/1) 2  (1/0)   5  (2/2) 
Zaopatrywanie w energię   2  (0/ 0) 3  (1/0)   4  (0/0) 
Pozostała działalność usługowa 13  (4/ 6) 5  (0/0)   3  (0/2) 
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Tabela 4. Uzyskane efekty 
 

 
Uzyskane efekty 

Liczba zakła-
dów, w których 
uzyskano efekty 

Liczba pracowni-
ków, których efekt 

dotyczy   
 

Zapewniono skuteczne urządzenia ochronne w maszynach i urządzeniach  18 32 
Dokonano oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 7 26 
Dokonano uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego  4 211 
Zapewniono na stanowiskach pracy instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn  6 170 
Dokonano właściwego zabezpieczenia stanowisk pracy 6 326 
Zapewniono prawidłową organizację prac szczególnie niebezpiecznych 5 730 
Doprowadzono do prawidłowego stanu technicznego maszyny i urządzenia 5 17 
Zapewniono właściwą obsługę maszyn i urządzeń  4 4 
Przeszkolono pracowników z zakresu bhp na stanowisku pracy 2 292 
Przeprowadzono kontrole eksploatowanych maszyn 3 13 
Przeprowadzono pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 3 32 
Sporządzono statystyczne karty wypadków przy pracy 3 3 
Poprawiono błędnie sporządzone karty wypadków przy pracy 6 10 
Ustalono okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzono dokumentację 1 1 
Założono rejestr wypadków przy pracy 3 3 
Uzupełniono rejestry wypadków przy pracy wpisując brakujące wypadki 4 6 
Zapewniono prawidłową rejestrację wypadków w rejestrach  5 31 
Wdrożono wnioski i środki profilaktyczne przedłożone w protokołach  5 98 
Zapewniono prawidłowy stan techniczny maszyn do obróbki drewna  3 9 

 
 
2.14. 

  

Zgodność wykonania obiektu 
budowlanego z projektem bu-
dowlanym 

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

W roku sprawozdawczym inspektorzy 

pracy uczestniczyli w przejmowaniu do 
eksploatacji ponad 168 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-
szano sprzeciwy, uwagi, o których mowa w 
art. 56 Prawa budowlanego. W 5 przypad-
kach inspektorzy pracy wnieśli sprzeciwy. 
Do kolejnych 32 obiektów wniesiono uwagi. 
Ponadto w dwóch przypadkach skierowano 
do rzeczoznawców pisma wskazujące na 
nieprawidłowości w opiniowanych przez 
nich projektach. 

 
Wykres 17. Ocena spełniania wymogów bhp przez obiekty budowlane 
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 W 2010 roku wpłynęło do Okręgu 30 
wniosków od inwestorów i pracodawców na 
wyrażenie zgody na zastosowanie w po-
mieszczeniach stałej pracy wyłącznie 
oświetlenia elektrycznego i 99 wniosków o 
wyrażenie zgody na usytuowanie pomiesz-

czeń stałej pracy poniżej poziomu otaczają-
cego terenu. Wnioski te, po dokonaniu 
szczegółowej analizy, zostały rozpatrzone 
pozytywnie w 8 przypadkach dotyczących 
oświetlenia i 93 przypadkach dotyczących 
usytuowania pomieszczeń.  

 
Wykres 18. Rozpatrywanie wniosków o odstępstwa 

 

  
 
 

2.15. 

 

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 2010 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 119 wyrobów, aż 
w 89 przypadkach inspektorzy pracy 
stwierdzili nieprawidłowości. Najczęściej 
występujące niezgodności w kontrolowa-
nych wyrobach to niewłaściwa instrukcja 
użytkowania, brak lub nieprawidłowa dekla-
racja zgodności, brak lub niewłaściwe 
oznakowanie wyrobu (identyfikacja, pikto-
gramy, barwy bhp itp.) i brak oznakowania 
wyrobu znakiem CE. Występujące niepra-
widłowości w zakresie budowy i/lub wyko-
nania wyrobu dotyczyły w głównej mierze 
swobodnego dostępu do strefy niebez-
piecznej (elementów ruchomych). W związ-

ku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 
w 22 przypadkach inspektorzy pracy podjęli 
stosowne działania. Na dzień sporządzania 
niniejszego sprawozdania, w efekcie tych 
działań: 
 w związku z działaniami naprawczymi 

podjętymi dobrowolnie na etapie kon-
troli wyrobów przez producentów, ich 
upoważnionych przedstawicieli, impor-
terów lub dystrybutorów usunięto nie-
zgodności w łącznie 21 wyrobach; 

 w związku z działaniami podjętymi 
przez okręgowego inspektora pracy w 1 
wyrobie usunięto niezgodności z za-
sadniczymi lub innymi wymaganiami 
wskutek wszczętego postępowania. 

Ze względu na właściwość miejscową 
sprawy dotyczące pozostałych wyrobów 
przekazano do innych OIP lub GIP celem 
podjęcia stosowanego postępowania.  

Oprócz wyżej opisanych spraw w roku 
sprawozdawczym w naszym Okręgu pro-
wadzono postępowania, które rozpoczęto w 
roku poprzednim. W ich efekcie, w przy-
padku 3 kolejnych wyrobów niezgodności 
zostały usunięte. 
 
2.16. 

 

Kontrole zatrudniania osób nie-
pełnosprawnych 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na-
kłada na Państwową Inspekcję Pracy sze-
reg zadań. W roku 2010, podobnie jak w 
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latach ubiegłych inspektorzy pracy prowa-
dzili szereg działań w celu realizacji tych 
zadań. Działania dotyczyły zakładów za-
trudniających osoby niepełnosprawne. W 
ramach tych działań: 
 przeprowadzano kontrole, o których 

mowa w art. 30 ust. 3c ustawy o rehabi-
litacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych;  

 prowadzono kontrole pracodawców, 

którzy ubiegali się o nadanie statusu 
zakładu pracy chronionej;  

 prowadzono kontrole pracodawców 
przystosowujących tworzone lub istnie-
jące stanowiska pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

W tabeli zamieszczonej poniżej przedsta-
wiono informację z realizacji zadań, o któ-
rych mowa wyżej. 

 
Tabela 5. Działania dotyczące zakładów zatrudniających niepełnosprawnych 

 
- Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej zlokalizowanych na terenie działania 

okręgowego inspektoratu pracy - 74 
- Liczba skontrolowanych zakładów pracy chronionej – 31 
- Liczba skontrolowanych oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych zakładów pracy chronionej, których 

siedziba zlokalizowana jest poza terenem działania OIP – 4 

- Liczba wniosków zgłoszonych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie decyzji o spełnieniu przez zakład 
warunków uprawniających do nadania mu statusu zakładu pracy chronionej – 6, w tym 1 spoza województwa 

- Liczba wydanych przez inspektorów pracy decyzji ogółem – 5, w tym 0 negatywnych  

- Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii dotyczącej przystosowywa-
nych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładach nie posiadających statusu zakładu pracy chro-
nionej i nie ubiegających się o nadanie statusu:  

a) na podst. art. 26 ust.6 ustawy o rehabilitacji – 2 
b) na podst. art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji – 50 
c) na podst. art. 4 ust.5 ustawy o rehabilitacji – 55 

- Liczba skontrolowanych stanowisk pracy:  
a) 2 dla 2 osób niepełnosprawnych (na podst. art. 26 ust.6 ustawy o rehabilitacji) 
b) 59 dla 59 osób niepełnosprawnych (na podst. art. 26e ust.5 ustawy o rehabilitacji) 
c) 114 dla 128 osób niepełnosprawnych (na podst. art. 4 ust.5 ustawy o rehabilitacji) 

- Liczba wydanych opinii ogółem:  
a) 2, w tym negatywnych 0 (na podst. art. 26 ust.6 ustawy o rehabilitacji) 
b) 50, w tym negatywnych 6 (na podst. art. 26e ust.5 ustawy o rehabilitacji) 
c) 54, w tym negatywnych 3 (na podst. art. 4 ust.5 ustawy o rehabilitacji) 
d) w pozostałych przypadkach kierowano pisma informujące o zmianie stanu prawnego 

- Liczba wniosków zgłoszonych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie (rozszerzenie) postanowie-
nia/decyzji o spełnieniu przez nowo utworzony oddział zakładu pracy chronionej/jednostkę organizacyjną wa-
runków uprawniających do posiadania statusu zakładu pracy chronionej – 16, w tym 6 spoza województwa 

- Liczba wydanych decyzji: ogółem - 10, w tym negatywnych - 0 

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

- Liczba skontrolowanych stanowisk pracy - 5 dla 6 osób 
- Liczba wydanych opinii (zaopiniowanych stanowisk): ogółem – 5 (0), w tym negatywnych – 0 (0) 

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

- Liczba wydanych opinii: ogółem - 0, w tym negatywnych - 0 

- Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej zlokalizowanych na terenie dzia-
łania okręgowego inspektoratu pracy – 4 

- Liczba skontrolowanych zakładów aktywności zawodowej ogółem - 2  

   
 Podsumowując, kontrole w zakła-
dach zatrudniających osoby niepełno-
sprawne wykazują nadal istotne nieprawi-
dłowości z punktu widzenia bezpieczeństwa 
pracy oraz praworządności. Jednak z roku 
na rok odnotowuje się poprawę pod tym 
względem. Rośnie odsetek kontroli, pod-
czas których nie stwierdzono żadnych nie-
prawidłowości w zakresie prawnej ochrony 
stosunku pracy oraz bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Na zakończenie należy dodać, 
że w roku sprawozdawczym nie ustało, 

obserwowane od 2002 roku, zjawisko pole-
gające na zmniejszaniu się ogólnej liczby 
zakładów pracy chronionej z powodu upa-
dłości, nieprzedłużenia statusu zakładu 
pracy chronionej przyznanego na czas 
określony lub rezygnacji ze statusu na sku-
tek znacznego ograniczenia zatrudnienia. 
Na dzień 31 grudnia 2002 roku na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego dzia-
łało 101 zakładów posiadających status 
zakładu pracy chronionej, a na dzień 31 
grudnia 2010 roku – 74. 
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2.17. 

 

Wnioski do ZUS o podwyższenie 
składki na ubezpieczenie wypad-
kowe 

W 2010 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 osiem
 

 wniosków o pod-

wyższenie 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 6. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

Nr wniosku Stwierdzone rażące naruszenia przepisów bhp 

I.  - stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia pracowników przed upad-
kiem z wysokości; 

- stwierdzono wykonywanie prac bez stosowania środków ochrony indywidualnej; 
- dwukrotnie stwierdzono rażące naruszenie przepisów bhp dotyczących wykonywania prac na 

urządzeniach elektroenergetycznych; 
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; 

- 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); 

- pracownika dopuszczono do pracy na wysokości, pomimo że nie posiadał on stosownego 
orzeczenia lekarskiego; 

III.  - 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, że pracownik nie stosował wymaganych środków ochrony indywidualnej; 
- pracownika dopuszczono do pracy, do wykonywania której nie posiadał wymaganych kwalifi-

kacji; 
IV.  - 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; 
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; 

- dwukrotnie pracowników dopuszczono do pracy, do wykonywania której nie posiadali wyma-
ganych kwalifikacji; 

VI.  - 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; 

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; 

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

- stwierdzono użytkowanie maszyny, która nie spełniała wymagań z zakresu bezpieczeństwa 
pracy (brak osłony); 

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 rażące naruszenie przepisów bhp dotyczących wykonywania prac na urządze-
niach elektroenergetycznych; 

- stwierdzono, że pracownicy nie stosowali wymaganych środków ochrony indywidualnej; 

 
2.18. 

 

Sprawdzanie poprawności infor-
macji – składanych do ZUS przez 
pracodawców – zawierających 
dane dla ustalenia składki na 
ubezpieczenie wypadkowe 

W 2010 roku inspektorzy pracy u 845 
pracodawców - płatników składek spraw-

dzali dane zawarte w drukach ZUS IWA za 
2009 rok. W trakcie tych kontroli stwierdzo-
no 10 przypadków podania przez praco-
dawców – płatników składek nieprawidło-
wych danych w formularzu ZUS IWA. W 
związku z tymi nieprawidłowościami, in-
spektorzy skierowali stosowne pisma do 
ZUS. W związku z tymi pismami, we 
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wszystkich sprawach ZUS wszczął postę-
powanie w celu skorygowania danych.  

 
2.19.  

 

Przestrzegania przepisów ustawy 
o organizmach genetycznie zmo-
dyfikowanych (GMO) 

W 2010 roku inspektorzy pracy prze-
prowadzili dwie kontrole w zakładach, które 
uzyskały zgodę Ministerstwa Ochrony Śro-
dowiska na prowadzenie operacji zamknię-
tego użycia GMO. W obu przypadkach 
prowadzono operacje zaliczane do I kate-
gorii zagrożenia biologicznego. Pierwszy ze 
skontrolowanych zakładów prowadził tego 
rodzaju prace od kilku lat, a drugi rozpoczął 
je w roku sprawozdawczym. W pierwszym, 
który był już kontrolowany w latach ubie-
głych, nie stwierdzono nieprawidłowości 
związanych z użyciem GMO. W drugim 
stwierdzono takie uchybienia. W ocenie 

inspektora pracy przyczyną nieprzestrze-
gania przepisów ustawy o organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych był, w od-
czuciu prowadzących badania, niski stopień 
zagrożenia dla środowiska (I grupa zagro-
żenia biologicznego) oraz brak znajomości 
obowiązujących przepisów. W wyniku in-
terwencji inspektora pracy uchybienia usu-
nięto. 
 
2.20. 

 
Skargi i wnioski 

W 2010 roku do Okręgu wpłynęło 1768 
skarg, z czego:  
 1432 skierowano do rozpatrzenia,  
 185 złożono ad acta,  
 92 przekazano zgodnie z właściwością 

rzeczową lub miejscową,  
 59 zostało wycofanych przez skarżą-

cych.  

 
Wykres 19. Skargi skierowane do rozpatrzenia w latach 2000-2010 

 
Wykres 20. Struktura przedmiotowa skarg – 2010 r. 
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Ponad połowa skarg wpłynęła od pra-
cowników i byłych pracowników. Co czwar-
ta skarga była anonimowa. Co dwudziesta 
piąta skarga wpłynęła od związków zawo-
dowych. 

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. 

Tak jak w poprzednich latach, najlicz-
niejszą grupę tematyczną skarg stanowiły 
skargi związane z wynagrodzeniem za 
pracę

Kolejna pod względem liczebności 
grupa tematyczna skarg to skargi związane 
z 

 oraz innymi świadczeniami wynikają-
cymi ze stosunku pracy. Zgłoszone niepra-
widłowości najczęściej dotyczyły niewypła-
cania i nieterminowego wypłacania wyna-
grodzenia za pracę, niewypłacania lub ob-
niżania wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych, niewypłacania należ-
nych premii regulaminowych, a także nie-
wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz 
wynagrodzenia za czas choroby. Zdarzały 
się też sytuacje, w których pracodawca 
bezprawnie potrącał pewne kwoty z wyna-
grodzenia bez zgody pracownika.  

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 dotyczyły niezgodności rodzaju 
umowy z charakterem świadczonej pracy, 
braku pisemnego potwierdzenia rodzaju i 
warunków umowy o pracę oraz niewydania 
świadectwa pracy i nieprawidłowości w 
treści świadectwa. 

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 przepracowanego 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 
wynagradzaniu za pracę świadczoną w 
godzinach nadliczbowych (zwłaszcza w 
przypadku pracowników ochrony mienia). 
Wykazywano również, że pracodawcy nie 
obniżają wymiaru czasu pracy o 8 godzin w 
związku z wystąpieniem święta w innym 
dniu niż niedziela w przyjętym okresie rozli-
czeniowym. Pewna grupa skarg dotyczyła 
również nieprawidłowości w związku z za-
trudnianiem pracowników niepełnospraw-
nych. Pracodawcy wbrew obowiązkowi 
ustawowemu nie dokonywali obniżenia 
wymiaru czasu pracy z 8 do 7 godzin (w 
stosunku do pracowników z orzeczonym 
umiarkowanym lub znacznym stopniem 
niepełnosprawności). Zdarzało się również, 
że wprawdzie pracodawcy dokonywali tego 
obniżenia, ale z jednoczesnym obniżeniem 
wynagrodzenia, co jest niedopuszczalne. 

legalności zatrudnienia i 
innej pracy zarobkowej. Najczęściej pod-
noszone zarzuty dotyczyły zatrudniania 
przez pracodawcę osób bez potwierdzenia 
na piśmie rodzaju zawartej umowy i jej wa-
runków, niezgłoszenia osoby zatrudnionej 
lub wykonującej inną pracę zarobkową do 
ubezpieczenia społecznego oraz podjęcia 
przez bezrobotnego zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej lub działalności bez po-
wiadomienia urzędu pracy. Podstawową 
przyczyną nielegalnego zatrudnienia jest 
zazwyczaj chęć uniknięcia przez praco-
dawców dodatkowych kosztów, jakie wiążą 
się z zatrudnianiem pracowników zgodnie z 
prawem. Inspektorzy pracy wskazują po-
nadto, że na nielegalną formę świadczenia 
pracy często godzą się sami pracobiorcy, 
dla których może być korzystne otrzymy-
wanie niezadeklarowanego wynagrodzenia, 
zwłaszcza jeśli jednocześnie pobierają zasi-
łek dla bezrobotnych albo korzystają z po-
mocy społecznej, co ma miejsce nader 
często. Ponadto, wiele z takich osób nie 
dostrzega w ogóle potrzeby legalizacji pra-
cy i nie widzi niczego niewłaściwego w swo-
im postępowaniu. Dzieje się tak dlatego, że 
praca „na czarno” nie spotyka się zazwy-
czaj z negatywną reakcją środowiska, a 
zatem osoba w ten sposób pracującą nie 
obawia się ostracyzmu środowiska, a czę-
sto wręcz odwrotnie - może liczyć na spo-
łeczną akceptację swojego postępowania. 
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Coraz częściej zdarzają się skargi 
związane z wypadkami przy pracy. Naru-
szenia z prezentowanej grupy tematycznej 
dotyczą głównie nieprawidłowości z zakre-
su ustalania okoliczności i przyczyn wypad-
ku przy pracy przez zespół powypadkowy, 
niesporządzenia dokumentacji powypad-
kowej, nieprzekazania jej do ZUS. Ponadto, 
zdarzają się przypadki, w których to pra-
cownicy, którzy ulegli wypadkowi wnoszą 
zarzuty niezgłoszenia go przez pracodawcę 
do PIP (w przypadku wypadków ciężkich, 
zbiorowych lub śmiertelnych). Ponadto, 
rejestruje się też zgłoszenia po upływie 
długiego czasu od wypadku, kiedy to 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. 

Kolejna grupa skarg dotyczyła proble-
matyki związanej z udzielaniem urlopu 
wypoczynkowego. Głównie chodziło o 
nieudzielanie 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 właści-
wym udzielaniem urlopów bezpłatnych oraz 
z dość powszechną odmową udzielania 
urlopów na żądanie. Zdarzają się też skar-
gi, w których to skarżący podnoszą zarzuty 
niewłaściwego naliczania prawa do pierw-
szego urlopu i jego wymiaru. Problemów 
nastręcza też naliczenie urlopu po zmianie 
wymiaru czasu pracy w ciągu roku kalenda-
rzowego oraz wymiaru urlopu dla pracowni-
ków młodocianych. Powszechna jest też 
praktyka narzucania przez pracodawców 
terminów wykorzystywania urlopów, zarów-
no co do urlopu bieżącego jak i zaległego. 

 Do Okręgu wpływały również skargi 
dotyczące nieprawidłowości w zakresie 
gospodarowania zakładowym funduszem 
świadczeń socjalnych. Największą grupę 
stanowiły skargi związane z nieodprowa-
dzaniem środków w ustawowym terminie 
na konto funduszu, nieprawidłowościami 
dotyczącymi regulaminu funduszu i przeka-
zywaniem środków funduszu na inne cele 
niż określone w ustawie oraz nietworze-
niem funduszu pomimo obowiązku usta-
wowego. Zgłaszane są także zarzuty pole-
gające na nieuzgadnianiu kwestii związa-
nych z funduszu z działającymi w zakładzie 

pracy organizacjami związkowymi. Coraz 
częściej podnoszone są w skargach zarzuty 
dotyczące niewłaściwego ustalania kręgu 
osób uprawnionych do korzystania ze środ-
ków funduszem oraz dyskryminowania ich 
w przydzielaniu pomocy z funduszu. Chodzi 
najczęściej o byłych pracowników, tj. renci-
stów i emerytów, osoby przebywające na 
urlopach macierzyńskich, wychowawczych 
czy bezpłatnych. 

Wśród skarg wniesionych do Okręgu 
znajdowały się skargi dotyczące dyskry-
minacji i mobbingu. Pracownicy często 
powołują się w skargach na zarzut nierów-
nego traktowania w zatrudnieniu czy mob-
bing, nie rozróżniając zakresu pojęciowego 
obu pojęć lub ich nadużywając. Wiele prze-
jawów działań pracodawcy traktowanych 
jest w skargach jako mobbing czy dyskry-
minacja, tymczasem podczas działań kon-
trolnych okazuje się, że pracodawca zwy-
czajnie korzysta z przysługujących mu 
uprawnień władczych wynikających z prze-
pisów prawa pracy, a zarzuty nie znajdują 
potwierdzenia. Zdarza się też, że pracownik 
jednorazowe, incydentalne zachowanie 
pracodawcy określa mianem mobbingu i 
czyni z niego przedmiot skargi. Jednocze-
śnie, należy podkreślić, że zarzuty dotyczą-
ce dyskryminacji i mobbingu w środowisku 
pracy są trudne do potwierdzenia i udo-
wodnienia podczas kontroli. Poza tym, spo-
ro skarg traktujących o praktykach mobbin-
gowych wpływa anonimowo, co dodatkowo 
utrudnia, a czasem czyni wręcz niemożli-
wym ustalenie rzeczywistego stanu rzeczy. 
W takim przypadku pomocne jest doradz-
two w zakresie skierowania sprawy do sądu 
pracy, pomoc pracownikom w pisaniu pism 
procesowych czy też pouczanie o stosowa-
niu ewentualnych środków zaradczych. 
Pomocna może okazać się również anoni-
mowa ankieta dotyczącą mobbingu, którą 
inspektorzy pracy mogą zastosować w 
trakcie kontroli. Jest to jeden ze sposobów 
na lepsze rozpoznanie zjawiska mobbingu 
w środowisku pracy. Mając na uwadze po-
wyższe, inspektorzy pracy sygnalizują pra-
codawcy, w formie wniosków zawartych w 
wystąpieniach, że stosowanie mobbingu lub 
dyskryminacji jest niezgodne z przepisami 
prawa pracy, bowiem to właśnie na praco-
dawcy, zgodnie z normą zawartą w art. 943 
§ 1 kodeksu pracy, ciąży obowiązek prze-
ciwdziałania mobbingowi. Pracowników 
natomiast pouczają o możliwości skierowa-
nia spraw do sądu pracy, który jest jedynym 
organem władnym dokonać obiektywnej 
oceny poszczególnych zachowań ewentu-
alnego mobbera. Ponadto, inspektorzy 
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pracy informują skarżących o przysługują-
cych im uprawnieniach, realizacji 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) na 
drodze postępowania sądowego. 

Dane statystyczne wskazują, że liczba 
skarg wpływających do okręgowego inspek-
toratu pracy od kilku lat rośnie (w 2008 r. – 
1487, w 2009 r. – 1557, w 2010 r. -1768). 
Trzy główne tematy skarg, tj. wynagrodze-
nia za pracę, nawiązanie i rozwiązanie sto-
sunku pracy, czas pracy, dominują nie-
zmiennie od kilku lat. Łącznie wymienione 
tematy obejmują prawie trzy czwarte rozpa-
trzonych przedmiotów skarg, co wskazuje 
wyraźnie na dziedziny prawa pracy, w któ-
rych dochodzi do najczęstszych naruszeń 
praw pracowniczych. Przyczyny kierowania 
skarg do inspekcji pracy są zróżnicowane. 
Z lektury złożonych skarg wynika, iż nie-
prawidłowości związane z nieprzestrzega-
niem prawa pracy dotyczą w znacznej mie-
rze 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-
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 dla pracowników najbardziej do-
tkliwe. 
 
2.21. Realizowanie zadania określone-

go w tzw. „Krajowej Strategii 
Kontroli przepisów w zakresie 
czasu jazdy i czasu postoju, 
obowiązkowych przerw i czasu 
odpoczynku kierowców na lata 
2009-2010” 

 
W roku sprawozdawczym inspektorzy 

pracy prowadzili kontrole w ramach tzw. 
„Krajowej Strategii Kontroli przepisów w 
zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obo-
wiązkowych przerw i czasu odpoczynku 
kierowców na lata 2009–2010” zatwierdzo-
nej przez Radę Ministrów. „Krajowa Strate-
gia” jest wypełnieniem dyspozycji zawartej 
w dyrektywie 2006/22/WE Parlamentu Eu-

ropejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. 
w sprawie minimalnych warunków wykona-
nia Rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 
i 3821/85 dotyczących przepisów socjal-
nych odnoszących się do działalności w 
transporcie drogowym oraz uchylającej 
dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz. Urz. 
WE. L102 z 11.04.2006), która została 
wdrożona w Polsce przepisami ustawy z 
dnia 19 września 2007r. o zmianie ustawy o 
transporcie drogowym oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 192, poz. 
1381). 

W związku z powyższym, kontrole 
ukierunkowane były na problematykę prze-
strzegania przepisów w zakresie czasu 
jazdy i czasu postoju, obowiązkowych 
przerw i czasu odpoczynku kierowców. 
Przeprowadzono je u 43 pracodawców. 
Inspektorzy sprawdzili ogółem ponad 36 
tys. dni pracy kierowców.  

Odnośnie przekroczenia czasu jazdy 
dziennej stwierdzono, że 75 kierowców 
(kontrolą objęto 198 kierowców) naruszyło 
powyższy przepis w 165 przypadkach. W 
trakcie kontroli stwierdzono, że 30 kierow-
ców przekroczyło dwutygodniowy limit cza-
su jazdy. Łącznie w powyższym zakresie 
stwierdzono 66 naruszeń. Natomiast nie 
stwierdzono przypadków przekroczenia 
limitu tygodniowego czasu jazdy. 

Stwierdzono 363 naruszenia w zakre-
sie zapewnienia obowiązkowej przerwy po 
4,5 godzinie prowadzenia pojazdu u 106 
kierowców (kontrolą objęto łącznie 198 
kierowców). 

Wśród 198 skontrolowanych kierow-
ców, aż 121 w 372 wypadkach naruszało 
obowiązujące normy w zakresie odpoczyn-
ku dobowego. Naruszenia te były najczę-
ściej spotykane w trakcie kontroli, a wynika-
ły z faktu, że kierowcy nie wiedzą, co to jest 
doba pracownicza. W wielu przypadkach 
pracownik zrobił odpoczynek dobowy, czę-
ściowo w bieżącej, a w pozostałej części w 
kolejnej dobie pracowniczej. 

W znacznie mniejszym stopniu kierow-
cy naruszają przepisy dotyczące odpoczyn-
ku tygodniowego. Na 198 skontrolowanych 
pracowników 65 kierowców naruszyło od-
poczynek tygodniowy w 118 przypadkach. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy 
stwierdzili 21 przypadków braku danych 
aktywności kierowców. W przypadku 3 kie-
rowców dotyczyło to wykresówek analogo-
wych, a w pozostałych 18 wypadkach da-
nych cyfrowych.    

W wyniku kontroli przeprowadzonych u 
43 pracodawców zatrudniających kierow-
ców w krajowym i transporcie drogowym, a 
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także transporcie wykonywanym na potrze-
by własne przedsiębiorstwa, inspektorzy 

wydali 37 decyzji administracyjnych nakła-
dających kary na łączną kwotę 147 650zł. 
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III.  DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 
  

 
3.1. 

 

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

Działania prewencyjne skoncentrowane 
na poprawie sytuacji w budownictwie za-
planowane są na lata 2009-2011. Kampa-
nia „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie 
– upadki, poślizgnięcia” była wiodącym 
tematem prewencyjnym w 2010 roku. Ce-
lem kampanii było: 
 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 ochrony zbiorowej 
używane przy pracach na wysokości 
(np.: pomosty robocze, siatki bezpie-
czeństwa), 

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

Poniżej zestawienie działań podejmowa-
nych w ramach kampanii przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy. 

 
Tabela 7. Kampania „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie – upadki i poślizgnięcia” 

 
Działania podejmowane w ramach kampanii  

Liczba szkoleń zorganizowanych w OIP w związku z realizacją programu prewencyjnego „Promocja 
standardów BHP”  

 

2 

Liczba uczestników szkoleń zorganizowanych w OIP w związku z realizacją programu prewencyjne-
go „Promocja standardów BHP”  

 

45 

Liczba pracodawców, którzy przystąpili do programu prewencyjnego „Promocja standardów BHP”  
 

28 
Liczba pracodawców, którzy pozytywnie zakończyli udział w programie prewencyjnym „Promocja 
standardów BHP” (otrzymali świadectwo uczestnictwa)  

 

17 

Liczba dużych placów budów objętych stałą opieką/ monitoringiem inspektora pracy  
 

35 
Liczba informacji w mediach związanych z realizacją tematu (ogółem, radio, telewizja, prasa lokalna)  

 

70 
Liczba udzielonych porad dla pracodawców branży budowlanej (infolinia, dyżur inspektora pracy w 
siedzibie OIP, w siedzibach partnerów społecznych, itp.)  

 

351 

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

 

2 

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

 

64 

Liczba imprez targowych, w których brał udział OIP w związku z realizacją kampanii, wraz z przybli-
żoną ilością uczestników.  

 

1 (8,5 tys.) 

Liczba spotkań/seminariów dotyczących problematyki przygotowania inwestycji w kontekście przy-
szłego zarządzania bhp na placu budowy organizowanych dla inwestorów  

 

25 

Liczba uczestników spotkań/seminariów dotyczących problematyki przygotowania inwestycji w 
kontekście przyszłego zarządzania bhp na placu budowy organizowanych dla inwestorów  

 

85 

Liczba pozostałych spotkań/seminariów/ szkoleń dotyczących problematyki związanej z budownic-
twem/ upadkami z wysokości z wyłączeniem spotkań informacyjnych organizowanych w związku z 
realizacją programu, a także spotkań/seminariów dla inwestorów  

 

8 

Liczba uczestników pozostałych spotkań/ seminariów/ szkoleń dotyczących problematyki związanej z 
budownictwem/ upadkami z wysokości z wyłączeniem spotkań informacyjnych organizowanych w 
związku z realizacją programu prewencyjnego „Promocja standardów BHP” a także spotkań/ semi-
nariów dla inwestorów  

 

377 

Liczba inspektorów/ pracowników OIP (łącznie z oddziałami) zaangażowanych w realizację tematu  
 

48 
Liczba egzemplarzy wydawnictw adresowanych do branży budowlanej przekazanej pracodawcom/ 
pracownikom/ partnerom społecznym/ podczas targów, itp.  

 

12 tys. 

 
Podsumowując należy stwierdzić, że 

najskuteczniejszą formułą realizacji działań 
prewencyjnych adresowanych do branży 
budowlanej są wszelkiego rodzaju szkole-
nia, konferencje, pikniki edukacyjne i poka-
zy (np. stosowania środków ochrony). Dzia-
łania prewencyjne realizowane w ramach 
kampanii wywołały spore zainteresowanie 
w kręgu osób związanych z sektorem bu-

dowlanym. Należy podkreślić, że w roku 
sprawozdawczym dużym zainteresowaniem 
cieszył się konkurs „Bezpieczna budowa”. 
Należy kontynuować działania realizowane 
w ramach tej kampanii, co pozwoli uświa-
domić szerokiej grupie inwestorów uświa-
domiono, że konieczne jest uwzględnianie 
wydatków na bezpieczeństwo pracy na 
etapie planowania inwestycji. Pracodaw-
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com przekazano na czym polega faktyczna 
realizacja obowiązków wynikających z 
przepisów bhp w zakresie organizacji pracy 
na placu budowy – w szczególności prac na 
wysokości. Pracodawcom i pracobiorcom 
uświadomiono, że środki ochrony zbiorowej 
eliminują ryzyko wypadku niezależnie od 
zachowania pracownika. Ponadto dużej 
grupie kierowników, majstrów pokazano jak 
istotne jest egzekwowanie wymogów doty-
czących bezpiecznych zachowań przez 
pracowników (zastosowanie środków 
ochrony indywidualnej – hełmów, szelek; 
przestrzeganie procedur bhp). 
 
3.2. 

 

Kampania prewencyjna „Czas pra-
cy a wypadki drogowe” 

Podstawowym celem kampanii było 
ograniczenie wypadków komunikacyjnych 

związanych z naruszaniem przepisów o 
czasie pracy, przez: 
 upowszechnianie wyników analizy oko-

liczności i przyczyn wypadków komuni-
kacyjnych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem przyczyn dotyczących praco-
dawców, 

 uświadamianie pracodawcom konse-
kwencji prawnych i ekonomicznych wy-
padków komunikacyjnych, będących 
skutkiem naruszania przepisów o cza-
sie pracy. 

W ramach kampanii popularyzowano infor-
macje o przyczynach i okolicznościach tzw. 
wypadków komunikacyjnych związanych z 
nieprzestrzeganiem przepisów o czasie 
pracy, kosztach po stronie pracodawcy oraz 
promowano dobre praktyki. Poniżej zesta-
wienie działań podejmowanych w ramach 
tej kampanii. 

 
Tabela 8. Kampania prewencyjna „Czas pracy a wypadki drogowe” 

 
Działania podejmowane w ramach programu  

Liczba podmiotów (pracodawców/ firm działających w sektorze transportu, spedycji, komunikacji, 
itp.), do których przesłane zostało pismo informacyjno-prewencyjne dotyczące zagrożeń związa-
nych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy 

41 

Liczba szkoleń dla pracodawców zatrudniających kierowców zawodowych i/lub osób samozatrud-
niających się w sektorze transportu 1 

Liczba pracodawców zatrudniających kierowców zawodowych i/lub osób samozatrudniających się 
w sektorze transportu, którzy wzięli udział w szkoleniach 64 

Liczba egzemplarzy wydawnictw rozdysponowanych w ramach kampanii (ulotki, broszury)  875 
 
3.3. 

 

Program informacyjno - prewen-
cyjny dla zakładów branży me-
blowej oraz firm produkujących 
wyroby z włókien poliestrowo-
szklanych 

Celem programu było upowszechnie-
nie narzędzi do oceny ryzyka zawodowego 
związanego z niebezpiecznymi czynnikami 
chemicznymi w miejscu pracy, zachęcenie 
pracodawców do działań służących zmniej-

szeniu liczby pracowników zatrudnionych w 
warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz 
popularyzacja dobrych praktyk. Kampania 
adresowana była do przedsiębiorstw, w 
których używane są niebezpieczne czynniki 
chemiczne ze szczególnym wskazaniem na 
przedsiębiorstwa branży meblarskiej i pro-
dukujące wyroby z włókien poliestrowo-
szklanych. Poniżej zestawienie działań 
prowadzonych w ramach programu. 

 
Tabela 9. Program informacyjno-prewencyjny dla zakładów branży meblowej 

 
Działania podejmowane w ramach programu  

Liczba szkoleń dla pracodawców z branży związanej z produkcją mebli i produkujących wyroby z 
włókien poliestrowo-szklanych  2 

Liczba osób z branży związanej z produkcją mebli i produkujących wyroby z włókien poliestrowo-
szklanych, które wzięły udział w szkoleniach 24 

Liczba osób biorących udział w warsztatach z zakresu właściwego przeprowadzania oceny ryzyka 
zawodowego związanego z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi 5 

Liczba egzemplarzy wydawnictw rozdysponowanych w rakach programu (ulotki, broszury, filmy, 
pismo Głównego Inspektora Pracy)  503 

 
3.4. 

 

Program prewencyjny dla małych 
firm, w których występuje duże 
nasilenie wypadków przy pracy 

W ramach programu inspektorzy pracy 
przeprowadzili dwa szkolenia dla praco-

dawców i ich przedstawicieli, w których w 
ostatnich latach często dochodziło do wy-
padków przy pracy. Głównymi tematami 
szkoleń była: identyfikacja zagrożeń w rela-
cji z przyczynami wypadków przy pracy, 
skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem 
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pracy, znaczenie prawidłowego ustalenia 
okoliczności i przyczyn wypadków przy 
pracy oraz właściwie przeprowadzonej 
oceny ryzyka zawodowego. Ogółem, w 
ramach programu prewencyjnego inspekto-
rzy pracy przeszkolili 69 osób z 58 zakła-
dów pracy regionu Warmii i Mazur. 

 
3.5. 

      

Program „Działania wspomagające 
kontrole dotyczące wymagań za-
sadniczych i minimalnych” 

Cel programu to: wspomaganie kontro-
li w zakresie spełniania wymagań zasadni-

czych i minimalnych dla maszyn do obróbki 
plastycznej metali - upowszechnianie wie-
dzy na temat przepisów dotyczących speł-
niania wymagań zasadniczych i minimal-
nych, informowanie i upowszechnianie pro-
blematyki dotyczącej eliminacji zagrożeń i 
obniżania poziomu ryzyka zawodowego 
przy użytkowaniu maszyn do obróbki pla-
stycznej metali, promowanie przykładów 
dobrych praktyk (rozwiązań technicznych i 
organizacyjnych). Poniżej zestawienie dzia-
łań podejmowanych w związku z realizacją 
programu. 

  
Tabela 10. Program „Działania (…) dot. wymagań zasadniczych i minimalnych” 

 
Działania podejmowane w ramach programu  

Liczba szkoleń i konferencji 3 
Liczba uczestników szkoleń i konferencji 232 
Liczba pracodawców objętych programem (podczas działań kontrolnych) 23 
Liczba działań informacyjno-promocyjnych (działania pozakontrolne)  6 
Dystrybucja wydawnictw dotyczących sprzętu roboczego 895 

 
Od 1 stycznia 2006 r. pracodawcy 

mają obowiązek dostosować użytkowane 
maszyny do minimalnych wymagań tech-
nicznych (w zakresie m.in. elementów ste-
rowniczych związanych z bezpieczeństwem 
oraz osłon lub innych urządzeń ochron-
nych). Szczegółowe wymagania w oma-
wianym obszarze zostały zawarte w roz-
dziale 3 rozporządzenia Ministra Gospo-
darki z dnia 30 października2002 r. w spra-
wie minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników 
podczas pracy.  

Wyniki kontroli dotyczące przestrze-
gania tego rozporządzenia wskazują na 
poważne problemy, jakie pracodawcy mają 
z właściwą interpretacją jego zapisów oraz 
zrozumieniem strategii zmniejszania ryzyka 
związanego z użytkowaniem maszyn. Od-

nosi się to w szczególności do małych za-
kładów pracy, w tym mikroprzedsiębiorstw, 
które potrzebują użytecznych przewodni-
ków ze zbiorami praktycznych komentarzy i 
przykładów działań dostosowawczych. Z 
tych względów nadal widzimy potrzebę 
prowadzenia działań prewencyjnych w tym 
zakresie. 

 
3.6. 

 

Program edukacyjny „Kultura 
bezpieczeństwa” 

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 w ramach 
programu.

 
Tabela 11. Program „Kultura bezpieczeństwa” 

 
Działania podejmowane w ramach programu  

Liczba szkół biorących udział w programie edukacyjnym w 2009/2010 r. (na zasadzie kontynuacji 12 
Liczba nauczycieli biorących udział w programie edukacyjnym w 2009/2010 r.  54 
Liczba lekcji przeprowadzonych w szkołach w roku szkolnym 2009/2010 w związku programem „Kultura 
bezpieczeństwa” 166 

Liczba lekcji przeprowadzonych w szkołach w roku szkolnym 2009/2010 w związku programem „Kultura 
bezpieczeństwa” – z udziałem inspektora pracy/ pracownika OIP 10 

Liczba uczniów biorących udział w lekcjach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy prowadzonych w 
związku z realizacją programu edukacyjnego w roku szkolnym 2009/2010 2240 

Liczba szkół, które przystąpiły do udziału programie edukacyjnym w roku szkolnym 2010/2011   13 
Liczba nauczycieli, którzy przystąpili do programu edukacyjnego w roku szkolnym 2010/2011 32 
Liczba uczniów biorących udział w lekcjach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy prowadzonych w 
związku z realizacją programu edukacyjnego w roku szkolnym 2010/2011 150 

Liczba dodatkowych szkoleń i spotkań z uczniami, nauczycielami w związku z realizacją tematu w 2010 r. 5 
Liczba uczestników dodatkowych szkoleń i spotkań z uczniami, nauczycielami w związku z realizacją 
tematu w 2010 r. 267 
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Liczba imprez targowych/ dni kariery, itp., w których brał udział OIP w związku z realizacją kampanii, wraz 
z przybliżoną liczbą uczestników 4/1800 

Liczba inspektorów/ pracowników/ pracowników OIP (łącznie oddziałami) zaangażowanych w realizację 
tematu 4/6 

Liczba egzemplarzy wydawnictw przekazanych uczniom, nauczycielom, partnerom społecznym, podczas 
targów w 2010 r. 3731 

Liczba egzemplarzy wydawnictwa „Kultura bezpieczeństwa” przekazanych nauczycielom w związku z 
realizacją programu w roku szkolnym 2010/2011 32 

Liczba informacji w mediach związanych z realizacją tematu 130 
 

W naszej ocenie należy kontynuować 
wyżej opisane formy działań, celem dalsze-
go upowszechniania wśród młodych pra-
cowników wiedzy nt. bezpiecznych zacho-
wań w procesie pracy. 
 
3.7. 

 

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. Jest to bezpośred-
nio powiązane z nadrzędnym celem w po-
staci zmniejszenia poziomu wypadkowości 
w rolnictwie, zarówno wśród dorosłych rol-
ników, jak i dzieci wiejskich, a także pozio-

mu zapadalności na choroby zawodowe 
oraz zwiększenie świadomości w zakresie 
prewencji chorób zawodowych (dolegliwo-
ści mięśniowo-szkieletowe). 

Jedną z podstawowych form oddziały-
wania inspekcji pracy na stan ochrony pra-
cy w rolnictwie indywidualnym jest doradz-
two techniczne, służące eliminowaniu za-
grożeń dla życia i zdrowia w środowisku 
pracy. Zadanie to pracownicy OIP realizują, 
wizytując miejsca prowadzenia prac polo-
wych oraz pozostałych prac w obrębie 
obejść gospodarskich (podwórza, zagrody i 
budynki inwentarskie), a także oceniając 
funkcjonowanie transportu rolniczego, w 
tym po drogach publicznych. 

W tabelach zamieszczonych poniżej 
zawarto podejmowane działania w ramach 
kampanii.  

 
Tabela 12. Informacja zbiorcza z działalności w obszarze rolnictwa indywidualnego 

 
Szkolenia, prelekcje, wykłady dla: Olimpiady, konkursy, imprezy dla:  

Stoiska, punkty informa-
cyjne PIP, wystawy, 

pokazy itp. rolników 
indywidual-

nych 

rolników 
prowadzą-

cych praktyki 
uczniowskie 
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16 340 12 17 - - 15 724 16 404 2 150 - - 4 2850 190 3000 

 
Tabela 13. Nieprawidłowości stwierdzane podczas wizytacji gospodarstw 

 

Nieprawidłowości, obserwacje  
(stwierdzone/dokonane w trakcie 323 wizytacji

Liczba 
zaobserwo-

wanych 
przypadków 

 indywidualnych gospodarstw rolnych) 

Nieprawidłowa eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych (prowizoryczne podłączenia, leżące 
bezładnie przewody, naprawiane drutem bezpieczniki itp.) 13 

Eksploatowanie narzędzi elektrycznych, np. szlifierek tarczowych własnej produkcji, maszyn wyko-
nanych metodą „domową”, bez jakichkolwiek zabezpieczeń (brak osłon,); zły stan techniczny ma-
szyn 

124 

Zły stan narzędzi ręcznych, np. nie zaklinowane stylisko siekiery 2 
Przechowywanie maszyn (bezładne, z wystającymi elementami roboczymi) 49 
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Użytkowanie drabin stanowiących zagrożenie 63 
Brak barierek przy schodach, zły stan techniczny schodów 55 
Nieprawidłowe rusztowania i brak zabezpieczeń podczas pracy na wysokości 1 
Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów ściennych i stropowych 167 
Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów w ziemi, szamb, studni, zbiorników na gnojowicę 16 
Zagrożenia pożarowe, brak instalacji odgromowej 1 
Ogólny nieporządek 41 
Azbest w pokryciach dachowych; azbest wykorzystany do utwardzenia nawierzchni; inne przypadki 
występowania (np. wygrodzenie kurom wybiegu) 

Szacunkowa 
ilość: 16450. m2 

Brak wyposażenia w osłony ruchomych części maszyn, w tym pilarek do drewna 123 
Stosowanie niewłaściwych podstawek pod dyszle przyczep i maszyn  49 
Brak wyznaczonego miejsca odpoczynku i zabaw dla dzieci 51 
Brak zabezpieczenia drzwi i wrót przed samoczynnym zamknięciem 72 
Brak wydzielonych pomieszczeń na środki chemiczne 26 

 
Tabela 14. Techniczne bezpieczeństwo pracy i transportu 

 

Zaobserwowane nieprawidłowości 

Liczba maszyn 
poddanych oce-
nie/liczba obser-

wacji 

Liczba maszyn, w 
których stwier-

dzono nieprawi-
dłowości 

Liczba niepra-
widłowości 

Niewłaściwy stan techniczny: 337 131 153 
- ciągników 192 91 109 
- przyczep ciągnikowych 145 40 44 
Niewłaściwy sprzęg ciągnika z: 176 141 154 
- przyczepą rolniczą 109 90 95 
- innymi maszynami 67 51 59 
Brak osłon ruchomych elementów maszyn: 546 310 333 
- wałów przegubowo-teleskopowych 238 139 139 
- pił do cięcia drewna 146 124 147 
- innych maszyn 162 47 47 
Niebezpieczna obsługa maszyn: 22 7 11 
- kosiarek 1 1 1 
- siewników 10 3 3 
- maszyn do zbioru okopowych 7 1 1 
- rozrzutników obornika 4 2 6 
Niebezpieczna obsługa pras do słomy: 17 7 7 
- usuwanie zapchania słomą przy włączonym napędzie 17 4 4 
- inne – brak osłon części ruchomych 3 3 
Nieprawidłowości przy obsłudze kombajnów: 17 8 8 
- brak osłon bocznych zespołu żniwnego 

17 
8 8 

- brak podparcia przyrządu żniwnego przy naprawach - - 
- inne - - 
Niebezpieczny przewóz ludzi: 7 7 7 
- na wozach i przyczepach załadowanych materiałami  

 
3 

- na zaczepach, pomostach, błotnikach maszyn 4 
- w nieprzystosowanej kabinie - 
Nieprawidłowego transportu po drogach publicznych: 7 7 7 
- transport maszyn rolniczych w pozycji roboczej  5 5 5 
- brak sygnalizacji świetlnej i oznakowania 2 2 2 

 
Jak już wspomniano wyżej nasze dzia-

łania prewencyjno-promocyjne w rolnictwie 
indywidualnym mają na celu eliminowanie 
zagrożeń występujących przy pracach w 
gospodarstwach rolnych oraz zwiększenie 
świadomości rolników i członków ich rodzin 
w zakresie zagrożeń związanych z co-
dzienną pracą w gospodarstwie. Wykorzy-
stanie różnych metod dydaktycznych miało 
zainteresować tematyką bezpieczeństwa 
jak największą liczbę mieszkańców wsi, co 
dzięki ścisłej współpracy z takimi instytu-
cjami jak Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego, organami samorządowymi, 

ośrodkami doradztwa rolniczego i ZHP, 
udało się w znacznym stopniu osiągnąć. 

W roku sprawozdawczym staraliśmy 
się organizować szkolenia dla rolników w 
gminach o dużym wskaźniku wypadkowo-
ści. Jak wynika z analizy ilości i przyczyn 
wypadków, najwięcej urazów doznają rolni-
cy w wyniku upadków, potknięć, pośli-
zgnięć. W związku z powyższym, w czasie 
szkoleń, pogadanek i prelekcji stawialiśmy 
duży nacisk na wdrażanie zabezpieczeń 
przed upadkami zdarzającymi się najczę-
ściej w obrębie podwórza. Staraliśmy się 
uświadomić rolników, jak ważne jest wy-
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równanie podwórza, likwidacja progów, 
używanie właściwych drabin oraz utrzyma-
nie ładu i porządku w obejściu. Trzeba też 
wspomnieć, że w tym roku poświęcono 
dużo czasu zagadnieniom dotyczącym 
chorób zawodowych. Według danych 
KRUS, na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego z roku na rok wzrasta liczba 
chorób zawodowych. Dlatego w przyszłym 
roku planujemy poświęcić więcej czasu 
temu tematowi. Zwrócimy szczególną uwa-
gę na choroby przenoszone przez kleszcze 
- ze względu na dużą ilość zachorowań w 
naszym regionie. 

Duża liczba wypadków w polskim rol-
nictwie, w porównaniu do liczby wypadków 
w innych sektorach gospodarki, wskazuje 
na potrzebę kontynuowania działalności 
prewencyjnej i to nie tylko wśród samych 
rolników, ale również, a może przede 
wszystkim wśród młodzieży szkół rolni-
czych oraz dzieci z wiejskich szkół podsta-
wowych. Jednak ze względu na występują-
cą w różnych regionach kraju zróżnicowaną 
specyfikę gospodarstw rolnych metodyka 
prowadzenia prewencji w zakresie bezpie-
czeństwa na wsi musi być głęboko przemy-
ślana i dostosowana do warunków panują-
cych w konkretnym środowisku. Należy 
dążyć do tego, aby jak najczęściej ukazy-
wały się w mediach publikacje informujące 
rolników o przyczynach wypadków wystę-
pujących w gospodarstwach, poszerzać 
kontakty z sołtysami, starać się uczestni-
czyć w zebraniach rolników i imprezach 
wiejskich, takich jak dożynki, festyny, ma-
sowe imprezy sportowe. 

Różnorodność działań prowadzonych 
przez pracowników Okręgu sprawia, że 
szerokie grono mieszkańców wsi w sposób 
bezpośredni lub pośredni ma kontakt z 
problematyką bezpieczeństwa pracy w 
rolnictwie indywidualnym, co przedkłada się 
na poprawę stanu ochrony pracy w tej ga-
łęzi gospodarki. Szczególną wagę przykła-
damy do bezpieczeństwa rolników i dzieci 
wiejskich. Dorośli wykonują różnorodne, 
niejednokrotnie niebezpieczne prace, a 
dzieci często przebywają w ich pobliżu, 
nieopodal pracujących maszyn. Z kolei 
młodzież często pomaga rodzicom w pra-
cach polowych. To wszystko przekłada się 
na wysoki poziom zagrożeń występujących 
na wsi i dużą liczbę wypadków. Kampania 
prewencyjno-promocyjna PIP w indywidu-
alnych gospodarstwach rolnych przynosi 
jednak zamierzone efekty, spada m.in. licz-
ba wypadków przy pracy, w tym liczba wy-
padków śmiertelnych, których ofiarami są 
rolnicy.   

3.8.  

 

Program prewencyjny „Zdobądź 
dyplom PIP” 

 W roku sprawozdawczym do 110 pra-
codawców wysłano zaproszenia do udziału 
w programie. Do programu przystąpiło 85 
pracodawców, którzy wzięli udział w szko-
leniach zorganizowanych przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy. Ostatecznie 53 praco-
dawców uzyskało Dyplomy PIP. 
 

Dyplom PIP 
 

 
  
 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. 
Po zakończeniu przez pracodawcę pro-
gramu dostosowawczego, wyznaczony 
inspektor pracy przeprowadza audyt. W 
oparciu o zgromadzoną dokumentację, 
Okręgowy Inspektor Pracy podejmuje de-
cyzję o przyznaniu Dyplomu. 
 Pracodawcy podkreślali, że do udziału 
w programie skłoniła ich głównie chęć zdo-
bycia wiedzy i dostosowania własnych 
zakładów do wymogów określonych w 
przepisach prawa pracy. Stwierdzali oni, że 
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dostosowanie zakładów do wymagań bhp 
bez pomocy inspektora pracy sprawiało im 
duże trudności. Lista kontrolna z komenta-
rzem „Zdobądź dyplom Państwowej In-
spekcji Pracy” została bardzo dobrze oce-
niona. Pracodawcy niejednokrotnie pod-
kreślali, że lista jest dla nich „elementa-
rzem” i podstawowym źródłem wiedzy z 
zakresu prawa pracy. W ich ocenie 
uczestnictwo w organizowanych szkole-
niach pogłębiło ich wiedzę i pozwoliło na 
samodzielne i bezproblemowe usunięcie 

nieprawidłowości. Efekty uzyskane w ra-
mach programu wskazują na potrzebę jego 
kontynuacji w kolejnych latach. 
 
3.9.  

 

Kampania informacyjna związana 
z wejściem w życie „Pakietu an-
tykryzysowego” 

Celem kampanii było zapoznanie sze-
rokiego grona pracodawców i pracowników 
z funkcjonowaniem przepisów tzw. „Pakietu 
antykryzysowego”. 

 
Tabela 15. Kampania informacyjna „Pakiet antykryzysowy” 

 

Działania podejmowane w ramach programu   

Liczba szkoleń, seminariów 4 
Liczba uczestników szkoleń, seminariów 118 
Liczba udzielonych porad ustnych 45 
Liczba pisemnych odpowiedzi na zapytania skierowane do Okręgu 6 
Liczba przekazanych wydawnictw (broszur) 500 

 
Informacje dot. „Pakietu antykryzyso-

wego” przekazywaliśmy zainteresowanym 
w trakcie organizowanych szkoleń, semina-
riów, porad prawnych oraz przeprowadza-
nych kontroli. Uczestnicy szkoleń i zgłasza-
jący się po porady prawne najczęściej byli 
zainteresowani uregulowaniami dotyczą-
cymi przedłużonego okresu rozliczeniowe-
go. W ramach kampanii, zainteresowanym 
przekazywaliśmy opracowane przez GIP 
materiały, tj. broszurę „Ustawa antykryzy-
sowa, wybrane regulacje prawne”. 
 

3.10.  

 

Konkursy promujące pożądane 
postawy w zakresie ochrony pra-
cy 

Celem konkursów jest promowanie 
pożądanych postaw w zakresie ochrony 
pracy. W tabeli zamieszczonej poniżej wy-
mieniono konkursy (akcje) prowadzone 
zgodnie z harmonogramem pracy PIP na 
2010 rok. Niektóre z tych konkursów były 
organizowane w ramach kampanii lub pro-
gramów opisanych już wyżej. 

 
Tabela 16. Konkursy  

 
Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 
W roku sprawozdawczym złożono 13 wniosków konkursowych. Wytypowano najlepszych pracodawców w 3 katego-
riach, w zależności od liczby zatrudnionych pracowników. Gala, podczas której okręgowy inspektor pracy wręczył 
pracodawcom nagrody i wyróżnienia odbyła się 16 listopada 2010 roku. 

Konkurs „Bezpieczna piekarnia” 
W okręgu wytypowano jednego pracodawcę do eliminacji konkursowej na szczeblu centralnym. Kandydat otrzymał 
puchar Głównego Inspektora Pracy za zajęcie I miejsca na szczeblu ogólnopolskim. 

Konkurs „Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy” 
Do konkursu zgłoszono sześciu społecznych inspektorów pracy. Okręgowa komisja konkursowa dokonała rozstrzy-
gnięcia konkursu 25 października 2010 roku. W dniu 16 listopada 2010 roku odbyła się uroczysta Gala wręczenia 
nagród i wyróżnień laureatom konkursu. 

„Konkurs dla pracowników młodocianych” 
W ramach realizacji ww. tematu uczestniczyliśmy w 3 konkursach. W konkursie organizowanym przez Warmińsko-
Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, okręgowy inspektor pracy przyznał nagrody rzeczowe 
laureatom konkursu, a inspektor pracy uczestniczył w pracy komisji konkursowej. W konkursie organizowanym 
przez Warmińsko-Mazurską Komendę OHP w Olsztynie inspektor pracy uczestniczył w pracach komisji konkurso-
wej oraz przekazał wszystkim uczestnikom drobne upominki. Trzeci konkurs organizowała jedna z firm naszego 
regionu. Okręgowy inspektor pracy wręczył uczestnikom gadżety i wydawnictwa PIP. W sumie w ww. konkursach 
wzięło udział ponad 100 młodych pracowników. 

Konkurs „Bezpieczna Budowa” 
Do konkursu zgłoszonych zostało 9 budów. Komisja dokonała oceny kandydatów i przedstawiła okręgowemu in-
spektorowi pracy wnioski o przyznanie nagród. Okręgowy inspektor pracy po zapoznaniu się z wynikami pracy 
komisji konkursowej przyznał pierwszą, drugą i trzecią nagrodę oraz dwa wyróżnienia. W dniu 16 listopada 2010 r. 
odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „Bezpieczna budowa” połączone z wręczeniem nagród laureatom. 
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Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 
Omawiając działania prewencyjno-promocyjne należy wspomnieć o dużym wpływie na poprawę warunków bezpie-
czeństwa pracy w rolnictwie odbywającego się co roku, ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne”. Na podstawie wizytacji gospodarstw zgłoszonych do konkursu należy stwierdzić, że znacznie poprawiła się 
estetyka i porządek w obejściach inwentarskich. Możliwość wygrania konkursu i zdobycia nagrody motywuje rolni-
ków do działania w kierunku eliminacji zagrożeń mogących być przyczyną groźnych wypadków we własnym gospo-
darstwie. Do VIII edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” z terenu województwa warmińsko-
mazurskiego zgłoszonych zostało 25 gospodarstw. Nagrody w etapie wojewódzkim laureaci konkursu odebrali w 
dniu 5 września 2010 roku. 

Akcja „Bezpieczne lato” 
W ramach akcji „Bezpieczne lato” pracownicy OIP Olsztyn spotykali się z dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich 
przebywającymi na obozach letnich zorganizowanych przez Warmińsko-Mazurską Komendę Związku Harcerstwa 
Polskiego. Podczas tych spotkań omawiano wykaz prac w rolnictwie zabronionych dzieciom, prezentowano jak 
prawidłowo podnosić ciężary i jakie ciężary mogą podnosić dzieci do lat 14, wyświetlano filmy edukacyjne pt. „Nie-
bezpieczne miejsca zabaw” i „Bądź bezpieczny” oraz rozdawano dzieciom wydawnictwa PIP pt. „ Przygoda na wsi”, 
„Bezpiecznie na wsi”. W sumie z wiedzą dotyczącą zagrożeń w rolnictwie pracownicy OIP dotarli do ponad 300 
dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów mieszkających na wsi, a przebywających na wakacjach. 
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IV. PRZEDSTAWIENIE NAJISTOTNIEJSZYCH ZJA-
WISK CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA WOJE-
WÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

 
Z ustaleń inspektorów pracy wynika, 

że normy prawa pracy są dziś zbyt często 
naruszane przez pracodawców. Mając to 
na uwadze, naszą działalność staramy się 
ukierunkować w szczególności na zakłady 
charakteryzujące się niekorzystną sytuacją 
w dziedzinie warunków pracy oraz w zakre-
sie przestrzegania praworządności w sto-
sunkach pracy.  

Na niezadowalający stan przestrzega-
nia przepisów prawa pracy w 2010 roku w 
znacznym stopniu wpłynęły realne - bądź 
tylko spodziewane - negatywne zjawiska 
związane z kryzysem ekonomicznym. 

 
*** 

Szczególnie ważnym społecznie pro-
blemem jest naruszanie przepisów o wyna-
grodzeniu za pracę oraz innych należnych 
świadczeniach. Pracodawcy wciąż tłuma-
czą się głównie trudnościami finansowymi, 
podczas gdy inspektorzy ujawniają inne 
przyczyny, w tym nieznajomość przepisów 
prawnych. Dane z naszych kontroli wskazu-
ją na wzrost skali nieprawidłowości polega-
jących na niewypłacaniu wynagrodzeń i 
innych świadczeń, jak również na opóźnie-
niach w wypłacie. Tego rodzaju nieprawi-
dłowości ujawniono u co drugiego praco-
dawcy kontrolowanego w tym zakresie, 
podczas gdy w latach poprzednich - u co 
trzeciego. Należy podkreślić, że w 2010 
roku w wyniku realizacji decyzji wydanych 
przez inspektorów pracy wyegzekwowano 
ok. 1,1 mln zł dla prawie 900 pracowników, 
przy czym jest to tylko część należnych 
świadczeń, ponieważ część decyzji w 
sprawach płacowych nie jest realizowana. 

Na wysokim poziomie utrzymuje się 
liczba skarg pracowniczych. W roku spra-
wozdawczym odnotowano wzrost ich liczby 
o 9% w stosunku do roku poprzedniego. 
Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 
sprawozdawczym podstawowym przedmio-
tem skarg było wynagrodzenie za pracę i 
inne świadczenia należne pracownikowi.  

Opisując stan praworządności w ob-
szarze wynagrodzenia za pracę nie należy 
zapominać, że wiele nieprawidłowości 
stwierdza się również w obszarze czasu 
pracy. Kontrole przeprowadzone w zakła-
dach różnych branż wykazały, że praco-
dawcy naruszają przepisy dotyczące za-
pewnienia pracownikom dnia wolnego wy-

nikającego z przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy w przyjętym okresie rozli-
czeniowym (w przypadku ok. 13% pracow-
ników objętych badaniem stwierdzono w 
tym zakresie nieprawidłowości), zapewnie-
nia pracownikom 11 godzinnego odpoczyn-
ku dobowego (6%) i odpoczynku w każdym 
tygodniu (2%). Należy dodać, że nierzadko 
pracodawcy nie prowadzą (dotyczy ok. 6% 
pracowników objętych badaniem) lub pro-
wadzą w sposób nierzetelny (46%) ewiden-
cję czasu pracy. Prowadzenie ewidencji 
czasu pracy zgodnie z obowiązującymi 
regulacjami prawnymi ma szczególne zna-
czenie, gdyż wszelkie nieprawidłowości w 
tym względzie rzutują na wysokość i rzetel-
ność naliczania świadczeń pracowniczych. 

U wielu pracodawców problemem jest 
udzielanie pracownikom urlopów wypo-
czynkowych w przysługującym im wymiarze 
w roku kalendarzowym, w którym pracow-
nicy nabyli do nich prawo, nie później niż do 
końca pierwszego kwartału następnego 
roku kalendarzowego (w przypadku ok. 
27% pracowników objętych badaniem 
stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowo-
ści). W ocenie inspektorów pracy, podsta-
wową przyczyną tych nieprawidłowości jest 
nieznajomość przepisów prawa oraz za-
trudnianie zbyt małej liczby pracowników w 
stosunku do faktycznych potrzeb.  

Niepokojące są także wyniki kontroli 
przestrzegania przepisów dotyczących 
nawiązywania i rozwiązywania stosunku 
pracy. Po wynagrodzeniu to najczęstszy 
temat skarg kierowanych do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy. Główne naruszenia w 
tym obszarze dotyczą niezgodności rodzaju 
umowy z charakterem świadczonej pracy, 
braku pisemnego potwierdzenia rodzaju i 
warunków umowy o pracę oraz niewydania 
świadectwa pracy i nieprawidłowości w 
treści tego świadectwa.  

Znacznie mniej nieprawidłowości 
stwierdza się w zakresie przestrzegania 
przepisów dotyczących ochrony pracy mło-
docianych oraz uprawnień pracowniczych 
związanych z rodzicielstwem. 

 
*** 

W trakcie kontroli dotyczących prze-
strzegania przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
ujawniono liczne nieprawidłowości. W oce-
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nie inspektorów pracy, podstawową przy-
czyną nielegalnego zatrudniania w dalszym 
ciągu pozostaje zamiar uniknięcia przez 
pracodawców kosztów, jakie wiążą się z 
zatrudnianiem pracowników zgodnie z pra-
wem. Na ogół są to świadome działania 
pracodawców podejmowane w celu osią-
gnięcia wyższego zysku, mimo wiedzy o 
konsekwencjach wynikających z powierza-
nia nielegalnej pracy. Ważną rolę odgrywa 
przy tym brak negatywnej reakcji środowi-
ska lub opinii publicznej wobec faktu niele-
galnego zatrudniania. Co sześćdziesiątemu 
siódmemu pracownikowi z objętych kontro-
lą nie potwierdzono na piśmie umowy o 
pracę. Z co dziewiątą osobą objętą bada-
niem zawarto umowę cywilnoprawną w 
warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 
Kodeksu pracy powinna być zawarta umo-
wa o pracę. Co szesnasty bezrobotny, 
wbrew obowiązkowi, nie zawiadomił wła-
ściwego powiatowego urzędu pracy o pod-
jęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
lub pozarolniczej działalności. W przypadku 
co szóstej osoby objętej kontrolą nie od-
prowadzono składki na Fundusz Pracy. 
Porównanie skali naruszeń ujawnionych w 
roku sprawozdawczym z ujawnionymi w 
poprzednich latach, wskazuje na nieznacz-
ny wzrost liczby nieprawidłowości polegają-
cych na niepotwierdzaniu na piśmie rodzaju 
i warunków zawartej z pracownikiem umo-
wy o pracę. W roku sprawozdawczym 
stwierdzono niepotwierdzenie na piśmie 73 
umów o pracę, podczas gdy w roku po-
przednim stwierdzono brak 70 umów. 
Zmniejszyła się natomiast, z 61 do 57, licz-
ba stwierdzonych nieprawidłowości w za-
kresie zawieranych umów o pracę. Niepra-
widłowości dotyczyły terminowości oraz 
prawidłowości sporządzanych umów. W 
trakcie kontroli inspektorzy pracy stwierdzili, 
że przedsiębiorcy zawarli 117 umów cywil-
noprawnych w warunkach, w których, 
zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, po-
winna być zawarta umowa o pracę - w roku 
poprzednim stwierdzono zawarcie 184 ta-
kich umów. W roku sprawozdawczym 
znacznie wzrosła liczba nieprawidłowości 
polegających na niezgłoszeniu do ubezpie-
czenia społecznego osoby wykonującej 
pracę. Stwierdzono, że nieprawidłowość 
dotyczy 89 osób, podczas gdy w roku po-
przednim stwierdzono 66 takich przypad-
ków.  

*** 
Według dostępnych danych staty-

stycznych region warmińsko-mazurski na-
leży do województw, w których odnotowano 
najwyższe wskaźniki częstości wypadków 

przy pracy (wskaźnik częstości wypadków 
przy pracy dla naszego regionu jest o 25% 
wyższy od wskaźnika dla kraju). Niemniej 
zauważamy, że na przestrzeni ostatnich lat 
wskaźniki częstości wypadków przy pracy 
zmniejszają się, w tym wskaźnik częstości 
wypadków śmiertelnych. Również wskaźnik 
zatrudnienia w warunkach zagrożenia, po-
dobnie jak wskaźnik częstości wypadków 
przy pracy jest coraz niższy, ale nadal jest 
na stosunkowo wysokim poziomie. Z dru-
giej strony w ostatnich latach odnotowuje-
my wzrost liczby chorób zawodowych. Do-
minują choroby zakaźne i pasożytnicze 
albo ich następstwa (w zdecydowanej 
większości są to przypadki zawodowych 
zachorowań na boreliozę).  

W roku sprawozdawczym inspektorzy 
pracy stwierdzili więcej niż w roku poprzed-
nim nieprawidłowości o największym cięża-
rze gatunkowym, czyli stwarzających bez-
pośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzi. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie 
wydawanych decyzji wstrzymania oraz 
skierowania pracowników do innych prac. 
W 2010 roku wydano 445 decyzji wstrzy-
mania prac, 531 decyzji wstrzymania eks-
ploatacji oraz 167 decyzji skierowania do 
innych prac (w 2009 roku wydano odpo-
wiednio 389 decyzji, 431 decyzji i 163 de-
cyzje).  

Z analizy wyników kontroli wynika, że 
stosunkowo najwięcej nieprawidłowości, w 
tym stwarzających bezpośrednie zagroże-
nie dla życia i zdrowia pracowników, po-
dobnie jak w latach ubiegłych stwierdzono 
w zakładach prowadzących działalność 
budowlaną i produkcyjną. Przeprowadzona 
analiza upoważnia do stwierdzenia, że naj-
gorszy stan warunków pracy jest właśnie w 
tych zakładach. Analiza wyników kontroli 
nie pozwala w sposób jednoznaczny skore-
lować zależności pomiędzy liczbą nieprawi-
dłowości, a wielkością zakładu. 

Stałemu i intensywnemu nadzorowi 
Państwowej Inspekcji Pracy podlega bu-
downictwo. Najwięcej naruszeń prawa - 
skutkujących niejednokrotnie tragicznymi 
wypadkami - inspektorzy stwierdzają, kon-
trolując prace na wysokości, z wykorzysta-
niem rusztowań oraz przy robotach ziem-
nych i w wykopach. Stwierdzono zdecydo-
wanie mniej przypadków, w odniesieniu do 
roku poprzedniego, braku uprawnień kwali-
fikacyjnych do obsługi urządzeń eksploato-
wanych na budowie. Pracownicy niewykwa-
lifikowani obsługiwali urządzenia typu: be-
toniarka, zagęszczarka do gruntu lub zaj-
mowali się montażem rusztowań. W ocenie 
inspektorów pracy, główne przyczyny nie-
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zadowalającego stanu bezpieczeństwa na 
placach budów to: lekceważenie krótko-
trwałych zagrożeń typowych dla zmiennych 
stanowisk pracy, przyzwolenie na odstęp-
stwa w dziedzinie bhp, aby tylko dotrzymać 
terminów realizacji inwestycji, obniżanie 
kosztów pracy przez pracodawców, bez 
troski o zdrowie i życie pracowników. Rzu-
tuje to nie tylko na bezpieczeństwo pra-
cowników, ale i osób postronnych. Niepoko-
jące jest zjawisko niestosowania środków 
ochrony indywidualnej przez pracowników. 
Pracownicy twierdzą, że środki ochrony są 
niewygodne w użyciu, przeszkadzają w 
pracy powodując dodatkowe zagrożenia. 
Podczas kontroli inspektorzy pracy spotyka-
ją się również z nieumiejętnym stosowa-
niem takich środków. 

W branży przetwórstwo przemysłowe 
inspektorzy pracy najwięcej nieprawidłowo-
ści stwierdzają w obszarze związanym z 
eksploatacją maszyn i urządzeń technicz-
nych. Realizując nałożone na urząd zada-
nia, inspektorzy pracy sprawdzali stan do-
stosowania obrabiarek do metali do wyma-
gań minimalnych dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. Pomimo, że proces 
adaptacji należało zakończyć do 1 stycznia 
2006 roku, minimalnych wymagań nie speł-
niało aż 67% objętych kontrolą maszyn. 
Ponieważ dostosowanie maszyn zwykle 
wiąże się z ich czasowym wyłączeniem z 
eksploatacji, a także znaczącymi wydatka-
mi na wprowadzenie w pełni bezpiecznych 
rozwiązań technicznych, pracodawcy nie 
podejmowali żadnych działań w tym obsza-
rze lub bardzo ograniczali ich zakres. Naj-
większe zaległości w dostosowaniu maszyn 
do wymagań minimalnych mają przedsię-
biorcy z małych i średnich firm. Wielu z nich 
użytkuje maszyny stare lub znacznie wy-
eksploatowane, sprowadzane z zagranicy, 
zaś remonty i naprawy przeprowadza we 
własnym zakresie, zwykle nie w pełni likwi-
dując uchybienia. 

 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 75% ocenianych 
wyrobów, w tym maszyn i urządzeń tech-
nicznych. Przy czym należy podkreślić, że 
uwagi w zdecydowanej większości dotyczy-
ły oznakowania maszyny, instrukcji lub 
deklaracji zgodności. Warto podkreślić, że 
zwłaszcza działania podejmowane wspólnie 
przez Państwową Inspekcję Pracy i organy 
celne są szybką i przynoszącą wymierne 
efekty formą eliminowania wyrobów wadli-

wych. Negatywna opinia inspektora pracy 
powoduje bowiem zatrzymanie całych do-
staw, niezgodnych z zasadniczymi lub in-
nymi wymaganiami środków ochrony indy-
widualnej, 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. Duża licz-
ba wypadków w rolnictwie, w porównaniu 
do liczby wypadków w innych sektorach 
gospodarki wskazuje na potrzebę kontynu-
owania działalności prewencyjnej i to nie 
tylko wśród samych rolników, ale również, a 
może przede wszystkim wśród młodzieży 
szkół rolniczych oraz dzieci z wiejskich 
szkół podstawowych. 

W branży leśnej, oprócz istniejącego 
zagrożenia wypadkowego, występuje duże 
zagrożenie chorobami odkleszczowymi. 
Tymczasem, większość właścicieli zakła-
dów usług leśnych i ich pracownicy lekce-
ważą te zagrożenia. Pracownicy nie są 
poddawani szczepieniom ochronnym prze-
ciwko zapaleniu opon mózgowych oraz 
badaniom lekarskim przesiewowym, z uwa-
gi na znaczne koszty tej profilaktyki. Prze-
szło połowa (63%) skontrolowanych praco-
dawców nie prowadziła przesiewowych 
badań krwi w kierunku boreliozy. W co trze-
cim kontrolowanym zakładzie stwierdzono 
brak szczepień ochronnych przeciwko od-
kleszczowym zapaleniu opon mózgowych i 
mózgu. 

Zgodnie z programem działania, w ro-
ku sprawozdawczym prowadziliśmy wzmo-
żony nadzór w czterech zakładach różnych 
branż charakteryzujących się największym 
nasileniem zagrożeń zawodowych. Syste-
matyczne kontrole wspierane przedsię-
wzięciami o charakterze edukacyjno-
prewencyjnym skłaniały pracodawców do 
przeprowadzenia remontów, wymiany nie-
bezpiecznych maszyn i urządzeń, a także 
eliminowania z procesów pracy czynników 
niebezpiecznych i szkodliwych. W efekcie w 
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trzech przedsiębiorstwach uzyskano po-
prawę warunków pracy. 

 Z przeprowadzonych kontroli wynika, 
że nadal naruszane są przepisy bhp w pla-
cówkach handlowych. Przy czym znacznie 
więcej uchybień stwierdza się w sklepach 
małych niż w dużych (wielkopowierzchnio-
wych). W przypadku 29% pracowników 
objętych badaniem w małych placówkach 
handlowych stwierdzono nieprawidłowości 
w zakresie profilaktycznych badań lekar-
skich pracowników, a w przypadku 26% 
pracowników nieprawidłowości dotyczące 
szkolenia pracowników w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy (w dużych pla-
cówkach handlowych odsetki te wynosiły 
odpowiednio 29% i 3%). Co drugiego pra-
cownika zatrudnionego w małym sklepie nie 
poinformowano o ryzyku zawodowym. W 
dużych placówkach takie uchybienia 
stwierdza się sporadycznie. 

Pracodawcy w dalszym ciągu mają 
problemy z oceną ryzyka zawodowego. 
Kontrolowani nie zawsze dostrzegają celo-
wość oceny ryzyka. Problemem pozostaje 
zidentyfikowanie wszystkich występujących 
w środowisku pracy czynników niebez-
piecznych, szkodliwych i uciążliwych. W 
przypadku co drugiego stanowiska pracy 
stwierdzono tu uchybienia. Co dziesiątego 
pracownika nie poinformowano o ryzyku 
zawodowym występującym na stanowisku 
pracy, na którym wykonuje pracę. Stwier-
dzone uchybienia wskazują, że pracodawcy 
do oceny ryzyka zawodowego podchodzą 
formalistycznie i nie doceniają jej znaczenia 
w kształtowaniu bezpiecznych warunków 
pracy.  

*** 
W Państwowej Inspekcji Pracy ochro-

nę pracy pojmujemy jako zespół działań 
zmierzających do wyeliminowania czynni-
ków powodujących zmniejszenie zdolności 
pracownika do wykonywania pracy oraz 
zapewnienie optymalnych warunków jej 
spożytkowania.  

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 dorównują 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 firmy. Pracodawcy znajdujący 
się w dobrej sytuacji wprowadzają nowo-
czesne technologie i urządzenia produkcyj-
ne. Działania te pozytywnie skutkują w sfe-
rze warunków pracy wpływając na elimina-
cję lub ograniczenie zagrożeń dla zdrowia 
pracowników i zmniejszenie uciążliwości 
pracy. Jednocześnie pracodawcy znajdują-
cy się w dobrej sytuacji ekonomicznej za-
zwyczaj zapewniają pracownikom lepsze 
warunki spożytkowania efektów pracy. 
Istotne znaczenie ma także sytuacja eko-
nomiczna przedsiębiorstw. Należy podkre-
ślić, że w naszym regionie prowadzi dzia-
łalność liczna grupa pracodawców, u któ-
rych niezadowalający stan ochrony pracy 
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. 
Gorsza koniunktura na wyroby lub usługi w 
czasie kryzysu gospodarczego i wysokie 
obciążenia finansowe związane z zatrud-
nianiem pracowników - to przyczyny, jakimi 
pracodawcy najczęściej tłumaczą niere-
spektowanie uprawnień pracowniczych, 
„oszczędzanie” na bezpieczeństwie pracy 
czy też brak zainteresowania udziałem w 
programach prewencyjnych.  

Nadal z niepokojem obserwujemy nie-
właściwe podejście do prawa pracy części 
regionalnych, rodzimych i zagranicznych 
pracodawców działających w naszym wo-
jewództwie. Świadomie lekceważą oni 
przepisy.  

Z tych względów nie widzimy możliwo-
ści odejścia od metod represyjnych na 
rzecz szeroko rozumianej prewencji. Nie-
mniej podzielamy pogląd, że należy 
wzmacniać działania popularyzatorsko-
doradcze. Takie działania powinny być 
adresowane do jak najszerszej grupy od-
biorców. W naszej ocenie proporcje między 
działaniami kontrolno-nadzorczymi, a inny-
mi działaniami prewencyjnymi muszą być 
starannie wyważone. 
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V.  ZAŁOŻENIA I KIERUNKI DZIAŁAŃ NA NAJBLIŻSZY 
ROK 

 
 

Podstawową przesłanką realizacji zadań 
prewencyjno – kontrolnych na 2011 rok jest 
poprawa stanu bezpieczeństwa pracy, wy-
rażająca się w szczególności obniżeniem 
wskaźnika wypadków przy pracy (zgodnie 
z założeniami wspólnotowej strategii na 
rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, 
wskaźnik ten powinien w latach 2007 – 
2012 zmniejszyć się o 25%), a także uzy-
skanie wyraźnej poprawy stanu praworząd-
ności w stosunkach pracy. Cele te będzie-
my realizować w szczególności poprzez: 
 właściwe wykonanie zadań prewen-

cyjno - kontrolnych przewidzianych 
w harmonogramie centralnym; 

 umiejętny dobór i realizację wła-
snych zadań wynikających ze spe-
cyfiki lokalnej i potrzeb w sferze 
ochrony pracy na terenie wojewódz-
twa; 

 optymalne wykorzystanie wszystkich 
dostępnych środków prawnych w 
trakcie kontroli; 

 ponowne kontrole u pracodawców 
dopuszczających się naruszeń pra-
wa i nie wykazujących się odpo-
wiednimi działaniami na rzecz po-
prawy poziomu ochrony zdrowia 
pracowników i przestrzegania ich 
uprawnień. 

W celu zintensyfikowania działań na rzecz 
ograniczania wypadków przy pracy w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim, w na-
szym okręgu będziemy wdrażać opracowa-
ny program przeciwdziałania wypadkom 
przy pracy nazwany Warmińsko-Mazurską 
Strategią Ograniczania Wypadków przy 
Pracy 2011-2012. Podstawowym celem 
strategii jest ograniczenie liczby wypadków 
poprzez kształtowanie i propagowanie 
w społeczeństwie kultury bezpieczeństwa 
oraz dotarcie do pracodawców i ich organi-
zacji z informacją o podjętej misji zintegro-
wanego podejścia do ograniczania wypad-
ków przy pracy, uwzględniającego po-
szczególne etapy tego procesu, różne po-
trzeby pracodawców, zmiany zachodzące w 
środowisku pracy. 
 

*** 
W 2011 roku planujemy przeprowadzić 

około 3 700 kontroli. Natomiast działaniami 
prewencyjnymi, określonymi w harmono-
gramie centralnym, zamierzamy objąć po-
nad 1,6 tys. podmiotów, w tym: pracodaw-

ców, przedsiębiorców, rolników indywidual-
nych, pracowników młodocianych, studen-
tów i uczniów. Działania te będą realizowa-
ne w formie kampanii, programów, konkur-
sów i ogólnie rozumianego doradztwa. 

W szczególności działaniami zamie-
rzamy objąć zakłady branży budowlanej. 
Dobór budów do kontroli będzie oparty na 
informacji o budowach wynikającej z pro-
wadzonego w OIP rejestru zgłoszeń zamia-
ru rozpoczęcia budowy, informacji uzyska-
nych z nadzoru budowlanego, z rozpozna-
nia terenu objętego właściwością Okręgu, 
a także z informacji wynikających ze skarg 
i wniosków składanych do Państwowej 
Inspekcji Pracy. Zakres tych kontroli obej-
mować będzie wszystkie zagrożenia wy-
stępujące na placu budowy. Podczas kon-
troli będziemy koncentrować się na małych 
przedsiębiorcach, u których występują naj-
większe problemy w sferze bezpieczeństwa 
pracy. Oprócz kontroli będziemy kontynu-
ować prowadzenie innych działań prewen-
cyjnych mających na celu ograniczenie 
ryzyka zawodowego przy pracy w budow-
nictwie. Podstawowym celem działań pre-
wencyjno - kontrolnych w budownictwie jest 
obniżenie liczby wypadków.  

W 2011 roku przystępujemy do reali-
zacji Krajowej Strategii Kontroli przepisów 
w zakresie czasu pracy i czasu postoju, 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku 
kierowców na lata 2011-2012. Krajowa 
Strategia 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. Planujemy objąć kontrolą 36 
tys. dni pracy kierowców. Oprócz kontroli 
zamierzamy realizować kampanię „Czas 
pracy, a wypadki drogowe”. Cel tej kampa-
nii to ograniczenie wypadków komunikacyj-
nych związanych z naruszaniem przepisów 
o czasie pracy. 

W 2011 roku będziemy kontynuować 
wzmożony nadzór nad zakładami charakte-
ryzującymi się największym nasileniem 
zagrożeń. Wieloletnie doświadczenia wska-
zują, że forma wzmożonego nadzoru 
sprawdza się i pozwala na efektywne wyko-
rzystanie kadry inspektorskiej, która w swej 
działalności koncentruje się na likwidacji 
bądź ograniczeniu występujących w zakła-
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dzie zagrożeń zawodowych i wypadko-
wych. Kontrolą objęte zostaną cztery wyty-
powane zakłady. 

Do inspekcji pracy napływa wciąż wie-
le skarg odnośnie nieprawidłowości w za-
kresie przestrzegania prawa pracy w pla-
cówkach ochrony zdrowia. W szczególności 
dotyczy to zgodności charakteru świadczo-
nej pracy z rodzajem zawartej umowy, cza-
su pracy (w tym odpoczynku dobowego i 
tygodniowego), wypłaty wynagrodzenia za 
pracę i innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych. 
W związku z tym planujemy kontrole w 
publicznych i niepublicznych zakładach 
opieki zdrowotnej. 

Planujemy również kontrole w obsza-
rze dotyczącym czasu pracy. Regulacje 
dotyczące czasu pracy stanowią szczegól-
nie trudny obszar unormowań prawnych. 
Budzą wiele wątpliwości interpretacyjnych 
związanych z ich stosowaniem w praktyce. 
Jednocześnie przepisy o czasie pracy sta-
nowią istotny element treści stosunku pra-
cy. Gwarantują bezpieczeństwo pracy po-
przez określenie dopuszczalnej liczby go-
dzin pracy oraz zapewnienie prawa do od-
poczynku. Z tego względu podejmujemy 
działania mające na celu ciągłe monitoro-
wanie tego obszaru prawnego. Dodatkowo 
w 2011 roku zaplanowaliśmy kontrole cza-
su pracy kierowców w zakładach komuni-
kacji miejskiej (przewozy regularne do 50 
km). Podstawą doboru zakładów do kontroli 
będzie analiza dotychczasowych wyników 
nadzoru PIP w tym obszarze, a także sy-
gnałów zawartych w skargach pracowni-
czych. 

Dążąc do zmniejszenia liczby wypad-
ków przy pracy będziemy kontynuować 
kontrole w zakładach, w których występuje 
duże nasilenie wypadków przy pracy (bę-
dziemy wybierać wyłącznie zakłady, 
w których w okresie jednego roku najliczniej 
wystąpiły wypadki przy pracy, przy czym 
szczególna uwaga zwrócona zostanie na 
firmy, w których zdarzenia wypadkowe wy-
kazują cechy powtarzalności). Celem kon-
troli będzie sprawdzenie przestrzegania 
przez pracodawców przepisów i zasad do-
tyczących oceny ryzyka zawodowego oraz 
podejmowania środków profilaktycznych 
zmniejszających ryzyko w aspekcie wypad-
ków przy pracy, które miały miejsce 
w zakładzie. Oprócz działań kontrolnych, w 
zakładach tych będziemy prowadzić inne 
działania prewencyjne. Program obejmuje 
warsztaty i szkolenia dla pracodawców 
poświęcone zarządzaniu bezpieczeństwem 
pracy i ochroną zdrowia, które jest skutecz-

nym narzędziem trwałej poprawy bezpie-
czeństwa i warunków pracy. Szczególna 
uwaga zwrócona zostanie na zaangażowa-
nie pracodawców w prawidłowe przygoto-
wanie pracowników do bezpiecznego wy-
konywania pracy, stosowanie środków za-
pobiegających wypadkom przy pracy oraz  
sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad 
wykonywaną pracą ze strony kierownictwa 
średniego szczebla. 

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 2011 planujemy przepro-
wadzenie kontroli maszyn do plastycznej 
obróbki metali, prostych zbiorników ciśnie-
niowych oraz środków ochrony indywidual-
nej chroniących przed upadkiem z wysoko-
ści). Kontrole będą wspomagane innymi 
działaniami prewencyjnymi. 

W 2011 roku planujemy prowadzić 
kontrole w zakładach, w których występują 
atmosfery wybuchowe. Kontrole ukierun-
kowane zostaną na kluczowe zagrożenia 
wynikające z występowania atmosfer wy-
buchowych. Na poziom bezpieczeństwa w 
zakładach różnych branż, gdzie istnieje 
zagrożenie wybuchem, składa się cały wa-
chlarz uwarunkowań, w tym związanych z 
wprowadzaniem nowych technologii, a tak-
że przemianami własnościowo – organiza-
cyjnymi w ostatnich latach. Dotychczasowe 
rutynowe kontrole wykazały szereg naru-
szeń przepisów technicznego bezpieczeń-
stwa pracy dotyczących stanowisk pracy, 
na których występują atmosfery wybucho-
we. 

Wieloletnie doświadczenia PIP wska-
zują, że stan przestrzegania przepisów bhp 
w stacjach paliw płynnych i autogazu jest 
niezadowalający. Placówki te są ostatnim 
ogniwem szeroko rozumianego przemysłu 
naftowego, który ze względu na różnorod-
ność występujących zagrożeń i wagę po-
tencjalnych skutków ich aktywizacji ma dla 
PIP znaczenie priorytetowe. W przypadku 
stacji paliw płynnych i autogazu znaczenie 
ma także liczba osób narażonych na ewen-
tualne skutki tych zagrożeń - narażeni są 
zarówno pracownicy, jak i osoby postronne. 
Z tych względów w 2011 roku planujemy 
kontrole w tej branży. 
 Kontrolami i innymi działaniami pre-
wencyjnymi planujemy objąć prace przy 
pozyskiwaniu, zrywce i transporcie drewna.  
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W zakładach tej branży od lat utrzymuje się 
wysoki poziom zagrożeń wypadkowych i 
chorobowych. W ramach realizacji tematu 
inspektorzy dokonają kompleksowej oceny 
stanu przestrzegania przepisów prawa pra-
cy, w tym przepisów bhp w procesie pozy-
skiwania drewna, z uwzględnieniem po-
prawności doboru stosowanych przez pra-
cowników środków ochrony indywidualnej. 
Wynikająca z kontroli ocena dotyczyć bę-
dzie poszczególnych etapów procesu tech-
nologicznego, tj.: zlecenia jego wykonania i 
nadzoru nad prawidłowym jego przebie-
giem (pozyskiwanie surowca, jego zrywka, 
składowanie oraz wywóz z lasu). 
 Mając na uwadze specyfikę naszego 
regionu planujemy kontrole w zakładach 
prowadzących działalność w rolnictwie i 
zakładach obróbki drewna.  

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.,: 

− „Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej”; 

− „Bezpieczna piekarnia”; 
− „Najaktywniejszy zakładowy spo-

łeczny inspektor pracy”; 
− konkurs dla pracowników młodo-

cianych”; 

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

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

 Kampania informacyjna „Poznaj swoje 
prawa w pracy”. 

 
*** 

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 zdecydowanie 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-
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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