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I.  WPROWADZENIE 
 
 Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej 
organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w 
szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Zakres jej działania i 
uprawnień określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy 
(Dz. U Nr 89, poz. 589). Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Pracy należą w 
szczególności: 

- nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w szcze-
gólności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów doty-
czących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynika-
jących ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników 
związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełno-
sprawnych, 

- kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy pro-
jektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy oraz stano-
wiących ich wyposażenie maszyn i innych urządzeń technicznych oraz tech-
nologii, 

- kontrola legalności zatrudniania, i innej pracy zarobkowej, wykonywania dzia-
łalności oraz kontrola przestrzegania obowiązku: informowania powiatowych 
urzędów pracy o zatrudnieniu bezrobotnego lub powierzeniu mu wykonywania 
innej pracy zarobkowej, informowania powiatowych urzędów pracy przez bez-
robotnych podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, 
opłacania składek na Fundusz Pracy, dokonania wpisu do rejestru agencji za-
trudnienia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpi-
su do tego rejestru, prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami 
określonymi w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

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

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

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

- podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń 
w środowisku pracy, a w szczególności analizowanie przyczyn wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych, kontrola stosowania środków zapobiegają-
cych tym wypadkom i chorobom oraz udział w badaniu okoliczności wypad-
ków przy pracy, na zasadach określonych w przepisach prawa pracy, 

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

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

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

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

- opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy, 
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- prawo wnoszenia powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby - uczestnic-
two w postępowaniu przed sądem pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy, 
jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, 
ma cechy stosunku pracy, 

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

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

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

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

W celu realizacji zadań organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione do 
przeprowadzania czynności kontrolnych. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlega-
ją pracodawcy – a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności 
zatrudnienia także przedsiębiorcy, nie będący pracodawcami – na rzecz których jest 
świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny 
rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy.  

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczą-
cych legalności zatrudniania właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy w szczegól-
ności są uprawnione odpowiednio do: 

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

- nakazania: wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje bez-
pośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób wyko-
nujących te prace lub prowadzących działalność; skierowania do innych prac 
pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym 
przepisom przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych albo 
pracowników lub innych osób dopuszczonych do pracy przy pracach niebez-
piecznych, jeżeli pracownicy ci lub osoby nie posiadają odpowiednich kwalifi-
kacji; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 

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

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

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

- nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku; 
- nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także 

innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach 
podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 
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- skierowania wystąpienia, w razie stwierdzenia innych naruszeń niż ww., do 
pracodawcy o ich usunięcie, a także o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku 
do osób winnych. 

*** 
Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspektorat 

Pracy oraz 16 okręgowych inspektoratów pracy. Poszczególne okręgowe inspektoraty 
obejmują zakresem swojej właściwości terytorialnej obszar jednego województwa. 

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

Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy, powołana 
przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Państwową Inspekcją Pracy kieruje, powoływany przez Marszałka Sejmu, 
Główny Inspektor Pracy - przy pomocy zastępców. Działalnością okręgowego inspekto-
ratu pracy kieruje okręgowy inspektor pracy. Główny Inspektor Pracy i okręgowi in-
spektorzy pracy wykonują zadania określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy 
przy pomocy podległych im odpowiednio: Głównego Inspektoratu Pracy oraz okręgo-
wych inspektoratów pracy i  działających w ramach ich terytorialnej właściwości inspek-
torów pracy. 

*** 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie obejmuje swoim działaniem teren wo-

jewództwa warmińsko-mazurskiego. Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy znajdu-
je 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. 

Podstawową rolę w strukturze organizacyjnej 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 bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrze-
gania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.  

 
*** 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy zatrudnionych było – według stanu na dzień 
31 grudnia 2008 roku – 108 pracowników (4 w niepełnym wymiarze czasu pracy), 
w tym: 78 osób w siedzibie Okręgu, 16 osób w Oddziale w Elblągu i 14 osób w Oddzia-
le w Ełku. Stan zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy, w porównaniu z 2007 
rokiem, nie zmienił się. W zamieszczonej poniżej tabeli nr 1.1.1. zawarto dane o stanie 
osobowym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, pod kątem wykonywanych 
czynności służbowych przez pracowników.  

Tabela nr 1.1.1.  

Stan osobowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 

Czynności służbowe 

Liczba  
pracowników 

2007 r. 2008 r. 

Stanowiska merytoryczne 

Kierownicze stanowiska inspekcyjne (okręgowy inspektor pracy i zastępcy okrę-
gowego inspektora pracy) 

3 3 

Nadinspektorzy pracy – Kierownicy Oddziałów 2 2 

Pozostałe stanowiska inspekcyjne 54 59 

Pracownicy przygotowujący się do wykonywania zadań kontrolnych 7 6 

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

14 13 

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

6 6 
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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 15 12 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi 3 3 

Razem 108 108 

 
W tabeli nr 1.1.2. zawarto dane o pracownikach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsz-
tynie pod kątem wieku, wykształcenia oraz stażu pracy. 

Tabela nr 1.1.2. 

Struktura wieku, wykształcenia oraz staż pracy pracowników  
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 

Wyszczególnienie Liczba osób 

Wiek 

do 30 lat 6 

31 – 40 lat 38 

41 – 50 lat 22 

51 – 60 lat 36 

powyżej 60 lat 6 

Wykształcenie 

wyższe 97 

pomaturalne 1 

policealne - 

średnie 8 

zawodowe 1 

podstawowe 1 

Staż pracy w PIP 

do 5 lat 32 

6 – 10 lat 33 

11 – 20 lat 29 

21 – 30 lat 12 

powyżej 30 lat 2 

 
*** 

Podstawowym dokumentem, który określa kierunki i formy działalności Państwo-
wej Inspekcji Pracy w poszczególnych obszarach ochrony pracy jest Program działa-
nia. W 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich, działalność Okręgowego Inspek-
toratu Pracy w Olsztynie skoncentrowana była na realizacji określonych w tym Progra-
mie zadań i tematów, które można podzielić na następujące grupy: 

- kontrole realizowane w ramach codziennej, rutynowej działalności inspekcji, 
wyszczególnione w przepisach ustawowych (np.: badanie okoliczności i przy-
czyn wypadków przy pracy, uczestniczenie w przejmowaniu do eksploatacji 
nowo wybudowanych lub przebudowanych zakładów pracy, rozpatrywanie 
skarg), 

- kontrole przewidziane w ramach działań długofalowych na lata 2007-2009, 
- kontrole zaplanowane na rok 2008, 
- kontrole własne wynikające z uwarunkowań regionalnych i specyfiki proble-

mów w zakresie ochrony pracy występujących na terenie województwa war-
mińsko-mazurskiego. 

- inne działania prewencyjne, w tym obejmujące promocję ochrony pracy. 
 
Państwowa Inspekcja Pracy przy realizacji swoich zadań współdziała ze związ-

kami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, radami 
pracowników, społeczną inspekcją pracy oraz z organami administracji państwowej, a 
w szczególności z organami nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, Policją, Strażą 
Graniczną, Służbą Celną, urzędami skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecz-
nych, a także organami samorządu terytorialnego. 
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II.  DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA I PREWENCYJNA – INFOR-
MACJE OGÓLNE 

 
2.1.  Charakterystyka działalności kontrolnej 
 

W 2008 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 3.932 kontroli u 2.924 podmio-
tów gospodarczych. Ponowne kontrole wynikały przede wszystkim z konieczności 
sprawdzenia realizacji zastosowanych wcześniej środków prawnych i wyegzekwowania 
poprawy stanu przestrzegania prawa. W kontrolowanych zakładach pracowało ponad 
111 tys. osób. 

Wykres 2.1.1. 

Struktura skontrolowanych zakładów - 2008 r.
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administracja publiczna pozostałe

 
 

Ponad połowa podmiotów objętych kontrolą nie zatrudniała więcej niż 9 pra-
cowników, niespełna 28% zatrudniało od 10 do 49 osób, a ponad 13% to zakłady za-
trudniające od 50 do 249 osób. Natomiast ok. 3% skontrolowanych firm to zakłady du-
że, zatrudniające co najmniej 250 pracowników. Zasadniczą formą działalności kontro-
lnej były krótkie kontrole problemowe trwające 1-2 dni. Rok sprawozdawczy charakte-
ryzował się także wzmożeniem działalności promocyjno-prewencyjnej, której różnorod-
ne aspekty przedstawione zostały w dalszych częściach niniejszego sprawozdania.  
 
2.2. Decyzje 

 
W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli naruszeniami przepisów prawa, 

inspektorzy pracy w 2008 roku wydali 14.465 decyzji (patrz wykres nr 2.2.1.). Najwię-
cej nieprawidłowości dotyczyło przygotowania pracowników do pracy (m.in. szkoleń 
bhp, badań lekarskich, uprawnień kwalifikacyjnych), 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).  

Wśród wydanych decyzji 554 nakazywały wstrzymanie prac w związku ze 
stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia pracowników. W związ-
ku ze stwierdzeniem, że pracownicy zatrudnieni są wbrew obowiązującym przepisom 
przy pracach niebezpiecznych, wzbronionych lub szkodliwych bez wymaganych kwali-
fikacji, inspektorzy pracy wydawali decyzje skierowania pracowników do innych prac. 
Ogółem w roku sprawozdawczym wydano 218 decyzji kierujących do innych prac 
372 pracowników. W związku z tym, że stan warunków pracy stanowił bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, wydano 28 decyzji zakazujących wykonywania 
pracy lub prowadzenia działalności. Ponadto wydano 367 decyzji wstrzymania eksplo-
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atacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploatacja powodowała bezpośrednie 
zagrożenie życia lub zdrowia ludzi. 

Wykres nr 2.2.1. 

Zakres przedmiotowy decyzji - 2008 rok
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Oprócz decyzji dotyczących stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, inspektorzy 

pracy wydali 198 decyzji dotyczących wypłaty ponad 2,2 tys. pracownikom wyna-
grodzenia i innych świadczeń na łączną kwotę około 2,0 mln zł. Najczęściej naka-
zywano wypłatę: wynagrodzenia za pracę (58%), wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych (10%) i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop (8%). 

Z ponownych kontroli i informacji, jakie napłynęły do OIP wynika, że do dnia 
sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali 11.918 decyzji (82% 
wydanych), w tym 72 decyzje dot. wypłaty pracownikom wynagrodzenia i innych 
świadczeń (69% wydanych). W wyniku realizacji tych drugich prawie 1,9 tys. pracow-
nikom wypłacono przeszło 1,4 mln zł, co stanowi około 70% kwoty nakazanej do 
wypłaty.  

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

W związku z nierealizowaniem decyzji przez niektórych pracodawców, inspekto-
rzy pracy, zgodnie z procedurą egzekucji administracyjnej, wystosowali do 52 praco-
dawców łącznie 58 upomnień. Upomnienia obejmowały w sumie 153 decyzje. W upo-
mnieniach ujęto 27 decyzji, które dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń i 
126 decyzji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Ponowne kontrole wykazały, że większość pracodawców – w celu uniknięcia 
egzekucji administracyjnej (w szczególności ponoszenia kosztów grzywny w celu 
przymuszenia, którą organ egzekucyjny może zastosować) – po otrzymaniu upomnie-
nia wykonała decyzje inspektorów pracy. 
 W roku sprawozdawczym, w związku z niewykonaniem decyzji inspektora pra-
cy, w 7 przypadkach wszczęto postępowanie egzekucyjne (skierowanych zostało 7 
tytułów wykonawczych). Trzy tytuły wykonawcze dotyczyły niewykonania decyzji z za-
kresu bhp, a kolejne cztery dotyczyły decyzji z zakresu niewypłacenia wynagrodzenia i 
innych świadczeń. W 2008 roku na 6 pracodawców nałożono 7 grzywien w celu przy-
muszenia. Łączna kwota nałożonych grzywien wyniosła 130.000zł. W wyniku prowa-
dzonych działań egzekucyjnych, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, 6 
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pracodawców wykonało 17 decyzji (4 nakazywały wypłatę wynagrodzenia za pracę, a 
pozostałe dotyczyły obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy). 
 W roku sprawozdawczym pracodawcy nie wnosili skarg do Sądu Administracyj-
nego na decyzje organów PIP (po wyczerpaniu środków zaskarżenia w postępowaniu 
przed organami PIP).  

     
2.3.  Wystąpienia i wnioski inspektorów pracy 

 
W razie stwierdzenia innych naruszeń przepisów prawa pracy niż wymienione w 

art.11 pkt 1-7 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, organy PIP kierują wystąpienia o 
usunięcie tych naruszeń. W 2008 roku inspektorzy pracy skierowali do pracodawców i 
organów sprawujących nadzór nad zakładami pracy prawie 2,3 tys. wystąpień. Skiero-
wane wystąpienia zawierały łącznie 10.365 wniosków. 

 
Wykres nr 2.3.1. 

Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach - 2008 rok

0 1000 2000 3000 4000

pozostałe

społeczna inspekcja pracy
śr. nadzoru nad przestrzeg. prawa pracy

uprawnienia związane z rodzicielstwem

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
ochrona pracy młodocianych

urlopy pracownicze

legalność zatrudnienia
wynagrodzenie za pracę 

czas pracy

bezpieczeństwo i higiena pracy
stosunek pracy

 
 
Najwięcej wniosków dotyczyło naruszeń przepisów z zakresu stosunku pracy 

(30% ogółu wydanych), bezpieczeństwa i higieny pracy (30%), czasu pracy (17%), 
wynagrodzenia za pracę (8%) oraz legalności zatrudnienia (8%). 
 W zakresie problematyki związanej ze stosunkiem pracy najwięcej nieprawidło-
wości stwierdzono w zakresie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związa-
nej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych (24% wniosków związanych ze stosun-
kiem pracy). Niewiele mniej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie udzielania pra-
cownikom informacji, o której mowa w art. 29 § 3 Kodeksu pracy (23%). Następne gru-
py najczęstszych uchybień to brak lub nieprawidłowo sporządzona umowa o pracę 
(13%), niewydanie lub nieprawidłowości w treści świadectwa pracy (11%) oraz brak lub 
nieprawidłowy regulamin pracy (11%).  

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

Wnioski związane z problematyką czasu pracy najczęściej były kierowane do 
pracodawców w związku z nieokreśleniem w układach zbiorowych pracy, regulaminie 
pracy lub w obwieszczeniu systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pra-
cy (32% wniosków w tym zakresie). Niewiele mniej nieprawidłowości stwierdzano w 
obszarze związanym z prowadzeniem ewidencji czasu pracy (25%). 

W obszarze wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy najczęściej 
stwierdzano niewypłacenie, obniżenie, bezpodstawne potrącenie lub nieterminowe 
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wypłacenie wynagrodzenia za pracę (26% wniosków wydanych w tym obszarze). Ko-
lejne grupy najczęstszych uchybień to niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pie-
niężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (13%) oraz niewypłacenie lub zani-
żenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (12%). 

Wnioski związane z problematyką legalności zatrudnienia najczęściej były kie-
rowane do pracodawców w związku z zatrudnieniem lub powierzeniem innej pracy za-
robkowej bez uzyskania od pracownika pisemnego oświadczenia o pozostawaniu lub 
niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy (44% wniosków w 
tym zakresie). Następne grupy najczęstszych uchybień to nieprawidłowości w zakresie 
opłacania składek na Fundusz Pracy (16%), niepowiadomienie przez pracodawcę w 
formie pisemnej właściwego powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu osoby zareje-
strowanej jako bezrobotna lub powierzeniu bezrobotnemu wykonywania innej pracy 
zarobkowej (15%) oraz niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia 
społecznego zatrudnionej osoby (12%). 

Kontrola realizacji 5468 wniosków zawartych w wystąpieniach wykazała sto-
sunkowo wysoką skuteczność tego środka prawnego. Pracodawcy wykonali bowiem 
92% wniosków (93% w 2007r.).  

 
2.4. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom osób wyko-

nujących pracę zarobkową  
  

 W 2008 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzili po-
pełnienie 3569 wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej oraz w za-
kresie legalności zatrudnienia.  

 
   Wykres nr 2.4.1. 

Liczba wykroczeń w poszczególnych grupach - 2008 r.
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Wykres nr 2.4.2. 
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Zakres przedmiotowy wykroczeń - 2008 r.
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Z powyższych wykresów wynika, że analogicznie jak w latach poprzednich, naj-
liczniejszą grupę wykroczeń (56% ogółu) stanowiły naruszenia przepisów bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, wyczerpujące znamiona wykroczenia z art. 283 Kodeksu pracy. 

Stwierdziwszy fakt popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika, in-
spektorzy pracy korzystali z przysługujących im środków prawnych kierując wnioski o 
ukaranie do sądu grodzkiego, nakładając mandaty karne oraz stosując środki oddzia-
ływania wychowawczego. Zarzuty popełnienia wykroczenia postawiono łącznie 1399 
osobom (w 2007 r. – 1357 osobom). 

  W przeciągu roku sprawozdawczego inspektorzy pracy skierowali do sądów 
łącznie 199 wniosków o ukaranie zawierających zarzuty popełnienia 545 wykroczeń. 

W 2008 roku zapadło łącznie 227 rozstrzygnięć w I-ej instancji, z czego 
część z nich dot. wniosków, które były kierowane do sądów w 2007 roku. Większością 
orzeczeń obwinionym wymierzono grzywny. Dotyczyło to 216 orzeczeń (w tym 142 
nakazów karnych). Łącznie sądy wymierzyły grzywny w wysokości 291660zł. Średnia 
wysokość grzywny orzeczona przez sądy wyniosła prawie 1350 zł. Wobec dwóch ob-
winionych sąd orzekł karę nagany. W czterech przypadkach odstąpiono od wymierze-
nia kary. W trzech przypadkach zapadł wyrok uniewinniający. W dwóch przypadkach 
sąd umorzył postępowanie. 

W okresie sprawozdawczym wniesiono ogółem 21 apelacji. W 14 przypadkach 
apelację wnieśli ukarani, a w pozostałych inspektor pracy. Sąd odwoławczy czterna-
stokrotnie utrzymał w mocy orzeczenia sądu pierwszej instancji, w trzech przypadkach 
zaskarżony wyrok uchylił i przekazał do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej 
instancji, w kolejnych trzech przypadkach zmienił wyrok poprzez orzeczenie kary w 
innej wysokości, a w jednym zmienił wyrok poprzez uznanie winy i odstąpienie od 
orzeczonej kary. 

W 2008 roku wniesiono ogółem 37 sprzeciwów od wyroków nakazowych. 
Dwadzieścia dwa środki odwoławcze wnieśli inspektorzy pracy. W pozostałych przy-
padkach środki zaskarżenia wnieśli obwinieni. W roku sprawozdawczym sądy wydały 
orzeczenia po rozpoznaniu 43 sprzeciwów od wyroków nakazowych wydanych w 2008 
i 2007 roku. W 39 przypadkach sądy orzekły grzywny, w 2 odstąpiono od wymierzenia 
kary, w 1 umorzono postępowanie, a w kolejnym zapadł wyrok uniewinniający.  

W 2008 roku inspektorzy pracy nałożyli ogółem 725 mandatów za popełnienie 
2266 wykroczeń związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej. Nałożono je na 
łączną kwotę 879700zł. W roku sprawozdawczym wzrosła, w porównaniu do 2007 ro-
ku, o 28% (z 811zł w 2007 r. do 1213zł w 2008 r.) średnia kwota grzywny wymierzanej 
przez inspektorów w formie mandatu karnego.  

Inspektorzy pracy, w związku z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi, sto-
sowali także środki wychowawcze. Ogółem, w związku z popełnieniem 758 wykroczeń, 
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wydano 470 środków oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń, zwróce-
nia uwagi oraz ostrzeżeń. Podobnie jak w poprzednich latach, środki wychowawcze 
były stosowane najczęściej w stosunku do pracodawców, którzy nie byli dotychczas 
kontrolowani przez inspektorów. Istotne było także zachowanie sprawców wykroczeń, 
ich sytuacja materialna oraz fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości usuwano jeszcze w 
trakcie czynności kontrolnych.  

W okresie sprawozdawczym po raz pierwszy orzeczono zastępcze kary aresztu 
za brak uiszczenia przez obwinionych wymierzonej grzywny. Sąd grodzki zamienił karę 
grzywny wymierzoną w 2005 roku za popełnienie 4 wykroczeń związanych z wykony-
waniem pracy zarobkowej. W związku z nieuiszczeniem grzywny w kwocie 1000 zł sąd 
zamienił ją na 20 dni aresztu przyjmując, iż jeden dzień aresztu jest równoważny 
grzywnie w wysokości 50 zł. 
  W ocenie inspektorów pracy najczęstsze przyczyny naruszeń praw pracowni-
czych to: nieznajomość lub niejasność przepisów prawa pracy i związana z tym błędna 
ich interpretacja, trudności finansowe pracodawców, lekceważenie przepisów prawa 
mające na celu dokuczenie pracownikowi (np.: uzależnianie wypłaty wynagrodzenia za 
pracę od naprawienia rzekomej szkody wyrządzonej pracodawcy). 
  
2.5. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
skierowali do prokuratur łącznie 48 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa (2007 r. – 45, 2006 r. – 42, 2005 r. – 36, 2004 r. – 40).  

Wykres nr 2.5.1. 

Przestępstwa w zawiadomieniach skierowanych do prokuratury 
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W zawiadomieniach szesnastokrotnie informowano o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa określonego w art. 218 Kodeksu karnego, polegającego na uporczywym 
naruszaniu praw osób wykonujących pracę zarobkową. Również w szesnastu zawia-
domieniach wskazywano na utrudnianie lub udaremnianie czynności kontrolnych in-
spektora pracy (art. 225 Kodeksu karnego). W jedenastu zawiadomieniach informowa-
no o naruszeniu prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 220, art. 221 
Kodeksu karnego). W siedmiu przypadkach zawiadomiono prokuraturę w związku z 
przestępstwami przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 271, art. 273, art. 275 Ko-
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deksu karnego). Dwukrotnie skierowano zawiadomienie w związku z wprowadzeniem 
do obrotu wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami (art. 45 i art. 47a usta-
wy 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności). Dwa zawiadomienia skierowa-
no w związku z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach 
zawodowych (art. 26 i art. 35). W jednym przypadku skierowano zawiadomienie w 
związku z naruszeniem przepisów o ubezpieczeniach społecznych – niezgłoszenie 
wymaganych danych albo zgłoszenie nieprawdziwych danych mających wpływ na 
prawo do świadczeń albo ich wysokość (art. 219 Kodeksu karnego). W jednym zawia-
domieniu informowano o przestępstwie przeciwko życiu i zdrowiu (art. 156 Kodeksu 
karnego). W jednym przypadku w zawiadomieniu informowano o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa określonego w art. 49 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie 
osób i mienia. 

Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania postępowanie przygotowawcze 
wszczęto w przypadku 31 zawiadomień. W dziesięciu przypadkach prokuratura odmó-
wiła wszczęcia dochodzenia. Ponadto w jedenastu przypadkach wcześniej wszczętych 
postępowań przygotowawczych, prokuratura postanowiła o ich umorzeniu.  

W 14 sprawach, w związku ze złożonymi zawiadomieniami, skierowano do sądu 
akty oskarżenia, a w jednym wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Do chwili 
obecnej zapadło sześć wyroków. We wszystkich przypadkach orzeczono karę pozba-
wienia wolności w zawieszeniu. Ponadto w jednym przypadku orzeczono dodatkowo 
grzywnę w wysokości 51 stawek dziennych po 10zł.  

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż prawie co piąte postępowanie 
prokuratury wszczęte w wyniku zawiadomienia inspektora pracy, jest umarzane, a w 
przypadku kolejnego co piątego zawiadomienia postępowanie w ogóle nie jest wszczy-
nane. Podobnie jak i w latach ubiegłych, wynika to przede wszystkim z rozbieżności w 
ocenie zachowania sprawców przez inspektora pracy składającego zawiadomienie i 
prokuratora, do którego należy ostateczna ocena zaistnienia znamion przestępstwa.  
 
2.6. Porady prawne i techniczne 

 
W 2008 roku pracownicy merytoryczni Okręgowego Inspektoratu Pracy udzielili 

łącznie przeszło 42 tys. porad. W siedzibie Okręgu, w siedzibach biur terenowych, za 
pośrednictwem mediów oraz drogą elektroniczną udzielono 64% porad. Pozostałych 
porad udzielono w trakcie kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy.  

Na poniższych wykresach przedstawiono strukturę podmiotów, którym udzielano 
porad oraz obrazowo pokazano, jakich głównie zagadnień dotyczyły udzielone porady 
prawne (zgodnie ze statystyką prowadzoną w OIP). 

Wykres nr 2.6.1. 
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Wykres nr 2.6.2. 

Obszary praworządności, w których najczęściej udzielano porad - 2008 r.
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Natomiast udzielane porady techniczne dotyczyły głównie zagadnień bezpie-

czeństwa i higieny pracy wynikających z działu X Kodeksu pracy i aktów wykonaw-
czych (np.: wymagań dotyczących pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, minimalnych wymagań stawianych maszynom, przygotowania pracowni-
ków do pracy, odzieży roboczej, środków ochrony indywidualnej, posiłków profilaktycz-
nych, oceny ryzyka zawodowego, pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pra-
cy), jak również zagadnień wynikających z innych przepisów (np.: o dozorze technicz-
nym, prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, prawa energetycznego oraz 
zasad funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wy-
maganiami dotyczącymi wyrobów). 

Poradnictwo prawne jest jednym z istotniejszych zadań prewencyjnych i ma du-
ży wpływ na poprawę praworządności w stosunkach pracy, ponieważ uświadamia i 
upowszechnia znajomość uprawnień pracowniczych oraz obowiązujących przepisów. 
Analizując badany okres zauważa się, że spora liczba zgłaszanych problemów zwią-
zanych ze stosowaniem prawa wynika z odmiennej interpretacji przepisów dokonywa-
nych przez różne podmioty. Wykładnia przepisów dokonywana przez te podmioty czę-
sto odbiega od prezentowanej przez Państwową Inspekcję Pracy. Pracodawcy i inne 
podmioty zgłaszające się po poradę niejednokrotnie odwołują się do publikacji praso-
wych lub źródeł internetowych zawierających niepełne lub często mylne informacje. W 
szczególności duży problem stwarza stosowanie przepisów o czasie pracy, przepisów 
dotyczących udzielania urlopów wypoczynkowych oraz sposobu naliczania ekwiwalen-
tu za zaległe urlopy.  

Podsumowując, należy stwierdzić, iż działalność Okręgu w zakresie poradnic-
twa prawnego wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem i jest bardzo pomocna w wy-
jaśnianiu 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 odpłatną pomoc prawną oraz właścicieli małych 
firm, którzy nie posiadają wykwalifikowanych służb kadrowych. 
  
2.7.   Pisma o charakterze informacyjno-prewencyjnym 

  
 W 2008 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie wystosował 1152 pisma 
o charakterze informacyjno-prewencyjnym. Ich adresatami były w szczególności orga-
na państwowego nadzoru i kontroli oraz pracodawcy. 

Zasadniczym celem pism skierowanych do organów państwowego nadzoru i 
kontroli było poinformowanie tych organów o wynikach kontroli. Pisma kierowane do 
pracodawców najczęściej sugerowały podjęcie działań niezbędnych do eliminacji za-
grożeń, niedopuszczenie do zaistnienia podobnych wypadków przy pracy w zakładach 
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prowadzących taką samą działalność. Na przykład, aby wspomóc intensywnie prowa-
dzoną działalność prewencyjną w budownictwie, pracodawców tego sektora gospodar-
ki i kierowników budów kilkakrotnie informowano o najczęściej występujących niepra-
widłowościach powodujących zagrożenia wypadkowe. Opracowane i przekazywane 
informacje zawierały szczegółowe opisy okoliczności i ustalone przez inspektorów pra-
cy przyczyny wypadków śmiertelnych i ciężkich zaistniałych w wyniku upadku pracow-
nika z wysokości. Na podstawie ustaleń z badania zbiorowego wypadku przy pracy, do 
jakiego doszło na jednej z budów w wyniku porażenia prądem, wskazano pracodaw-
com nieprawidłowości najczęściej występujące bądź mogące wystąpić podczas użyt-
kowania na budowach narzędzi z napędem elektrycznym. Informacje te miały na celu 
zwiększenie świadomości na temat zagrożeń i skutków lekceważenia zarówno przez 
pracodawców jak i pracowników obowiązujących przepisów. Natomiast w celu likwida-
cji zagrożeń wypadkowych i zmniejszenia ryzyka zawodowego skierowano do praco-
dawców prowadzących działalność w zakresie produkcji drewna i wyrobów z drewna 
informacje o okolicznościach i przyczynach 6-ciu wypadków zaistniałych podczas ob-
sługi maszyn i urządzeń do obróbki drewna.  Opierając się na szczegółowych opisach 
wypadków śmiertelnych i ciężkich wskazano pracodawcom najczęściej występujące 
nieprawidłowości dotyczące eksploatowanego parku maszynowego i wynikające z za-
chowań pracowników obsługujących te urządzenia. Celem przesłania informacji było 
m.in. wskazanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy, które powinny być ujęte 
w ocenach ryzyka zawodowego opracowywanych dla poszczególnych stanowisk pra-
cy. 
 

Wykres nr 2.7.1. 

Adresaci i liczba pism o charakterze informacyjno-prewencyjnym - 2008 r.
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Podsumowując, należy podkreślić, że pisma o charakterze informacyjno-

prewencyjnym są istotnym uzupełnieniem działalności kontrolno-nadzorczej, dają moż-
liwość popularyzowania problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praworząd-
ności w stosunku pracy wśród szerokiej rzeszy podmiotów. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, efektem tych pism było między innymi dokonanie przeglądów stanu tech-
nicznego maszyn, urządzeń i instalacji oraz przeprowadzenie dodatkowych szkoleń 
pracowników uwzględniających uwagi i wnioski zawarte w pismach przesłanych przez 
inspektorów pracy. 
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2.8. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy 

 
W 2008 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy wpłynęło 51 wniosków o reje-

strację układów zbiorowych pracy, protokołów dodatkowych oraz o wpis informacji (w 
2007 r. wpłynęło 73 wniosków, a w 2006 r. 76), w tym: 

– 6 dot. zarejestrowania nowych układów zbiorowych pracy, 
– 35 protokołów dodatkowych, 
– 10 o wpis informacji, w tym o rozwiązaniu układu za porozumieniem stron 

(4), o wypowiedzeniu układu (2), o rozwiązaniu związku zawodowego będą-
cego stroną układu (1), o przejęciu pracowników objętych układem przez 
nowego pracodawcę (1), wstąpieniu organizacji związkowej w prawa i obo-
wiązki strony układu (1) o zmianie strony układu (1). 

W związku z ww. wnioskami zarejestrowano 5 układów zbiorowych pracy, 33 protokoły 
dodatkowe oraz dokonano wpisu 10 informacji.  

Z 51 wniosków odmówiono rozpatrzenia 3 wniosków.  Wszystkie dotyczyły reje-
stracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy. Głównymi 
przyczynami odmowy rozpatrzenia wniosków było niespełnianie wymogów przewidzia-
nych w § 2 i § 3 oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 4 kwietnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów 
zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klau-
zul rejestracyjnych i kart rejestrowych (Dz. U. Nr 34, poz.408). Przede wszystkim stro-
ny we wniosku nie podawały informacji określonych w ww. przepisie. W przypadku 
obydwu wniosków o rejestrację protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbio-
rowego pracy brakowało odpowiedniego określenia stron uprawnionych do zawarcia 
protokołu. Natomiast w jednym z nich pracodawca chciał zarejestrować regulamin wy-
nagradzania pracowników, uzgodniony jedynie z przedstawicielem załogi pracowniczej 
(bez udziału organizacji związkowych). 

Wykres nr 2.8.1. 
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W omawianym okresie odmówiono rejestracji jednego protokołu dodatkowego 

do układu zbiorowego pracy. Przyczyną odmowy było niedokonanie przez strony w 
określonym terminie zmiany treści postanowienia protokołu, który został przez organ 
rejestrowy uznany za niezgodny z przepisami prawa. 

W roku sprawozdawczym wydano 1 postanowienie o niezgodności z przepi-
sami prawa nowo nadesłanego układu zbiorowego pracy. Organ rejestrowy zakwe-
stionował zapis w treści zakładowego układu zbiorowego pracy informujący o tym, iż 
wchodzi on w życie przed datą złożenia samego wniosku o jego rejestrację. Zapis taki 
został uznany za niezgodny z art. 24112 § 1 Kodeksu pracy. Ponadto z treści nadesła-
nego zakładowego układu zbiorowego pracy nie wynikało jednoznacznie, czy stanowi 
on tekst jednolity obowiązującego już w tym zakładzie pracy układu czy też jest to no-
wo zawarty układ. 
 W okresie objętym sprawozdaniem wydano także 2 postanowienia o nie-
zgodności z prawem nadesłanych protokołów do zakładowych układów zbioro-
wych pracy. W pierwszym przypadku organ rejestrowy zakwestionował zapis, wedle 
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którego pracownicy pełniący dyżur mieli otrzymywać wynagrodzenie w stałej kwocie, 
niezależnie od czasu jego pełnienia. Organ rejestrowy uznał powyższy zapis za nie-
zgodny z treścią art. 1515 Kodeksu pracy, informując jednocześnie strony, iż wynagro-
dzenie wypłacane pracownikowi za czas pełnienia dyżuru musi odpowiadać faktycz-
nemu wymiarowi czasu jego pełnienia. Przedmiotowy protokół dodatkowy zawierał 
także zapis, wedle którego pracodawca zależnie od swojego uznania, upoważniony 
został do pozbawienia pracownika wynagrodzenia za czas pełnienia dyżuru. Poinfor-
mowano strony, iż zapis taki jest niezgodny z art. 87 Kodeksu pracy. Za zgodą stron 
przedmiotowy protokół został wpisany do rejestru bez kwestionowanych postanowień. 
W przypadku kolejnego protokołu dodatkowego zakwestionowano zapis wyłączający 
prawo do nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej dla osób zatrudnionych na pod-
stawie innych umów niż umowy zawarte na czas nieokreślony. Uznano ów zapis za 
niezgodny z art. 183a § 1 Kodeksu pracy. Analogiczne wyłączenia przewidziano także 
w zakresie uprawnień do odprawy rentowo-emerytalnej. W związku z niedokonaniem 
zmian w kwestionowanych (niezgodnych z prawem) zapisach protokołu w terminie 
określonym art. 24111 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy, jak również brakiem zgody na jego za-
rejestrowanie bez kwestionowanych postanowień, organ rejestrowy odmówił rejestracji 
przedmiotowego protokołu. 

Na dzień 31 grudnia 2008 roku obowiązywało: 330 zakładowych układów zbio-
rowych pracy (na dzień 31.12.2007r. obowiązywało 331 układów, a na dzień 
31.12.2006r. 338 układów), zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym w Okręgu oraz 
4 porozumienia o stosowaniu zakładowego układu zbiorowego pracy. 

Przedmiotem postanowień układowych są głównie zapisy dotyczące zasad wy-
nagradzania. Marginalnie uregulowane są sprawy z zakresu bhp, czasu pracy. Najczę-
ściej postanowienia w tym zakresie są powtórzeniem zapisów kodeksowych lub ode-
słaniem do przepisów wykonawczych. Układy zawierają korzystniejsze niż w Kodeksie 
pracy rozwiązania w zakresie wypłaty odprawy pośmiertnej, odprawy emerytalno-
rentowej, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w pierwszy 
dzień Bożego Narodzenia, pierwszy dzień Wielkanocy i w Nowy Rok Dodatkowo, poza 
postanowieniami odpowiadającymi przepisom powszechnie obowiązującym, wprowa-
dzane są: dodatki za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych, dodatki funk-
cyjne, dodatki za staż pracy, dodatki dyspozycyjne, premie o charakterze uznaniowym, 
nagrody okolicznościowe, nagrody jubileuszowe, świadczenia socjalno-bytowe.  

Podsumowując, w zakresie ilości napływających wniosków o rejestrację zakła-
dowych układów zbiorowych pracy i protokołów dodatkowych, w porównaniu do roku 
poprzedniego, nie obserwuje się zmian w aktywności stron we wprowadzaniu regulacji 
układowych. Działania podejmowane przez strony układu podyktowane są głównie 
koniecznością dostosowywania treści układów do zmieniającego się prawa. W okresie 
sprawozdawczym zmiany zapisów układu, dokonywane w drodze protokołów dodatko-
wych, dotyczyły głównie zmian w stawkach wynagrodzenia pracowników (tabele zasze-
regowań) oraz zasad premiowania w zakładzie pracy. Na podstawie przesłanych do 
rejestracji w 2008 roku protokołów dodatkowych zauważa się, podobnie jak w latach 
wcześniejszych, tendencje do rezygnacji z wcześniej wprowadzonych korzystniejszych 
rozwiązań. Strony dokonują przeważnie zmian tak, aby zagwarantować jedynie mini-
mum uprawnień pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy i innych powszechnie 
obowiązujących przepisów. Nowe układy zawierane są przede wszystkim w miejsce 
rozwiązanych lub wypowiedzianych. Ponadto nowe układy tworzone są w zakładach 
pracy powstałych z przekształceń przedsiębiorstw państwowych lub innych przedsię-
biorstw, w których dotychczas pracownicy byli objęci zapisami porozumień płacowych 
(przekształconych w układy zbiorowe pracy).  

   
2.9.  Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wstępowanie do 

postępowania w tych sprawach 
  
W 2008 roku inspektorzy pracy Okręgu skierowali trzy powództwa o ustalenie 
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istnienia stosunku pracy. Powództwa zostały wytoczone na rzecz trzech osób i doty-
czyły trzech podmiotów. Z dwoma osobami nie zawarto żadnej umowy, a z jedną 
umowę zlecenia. Ponadto w jednym przypadku inspektor pracy wstąpił do postępowa-
nia o ustalenie istnienia stosunku pracy wszczętego na skutek pozwu skierowanego do 
sądu przez pracownika. W 2008 roku sądy rozpatrzyły 8 powództw, tj. 4 wniesione w 
roku sprawozdawczym i 4 wniesione w 2007 roku. W czterech przypadkach ustalono 
istnienie stosunku pracy, a w czterech oddalono powództwo. 

Wykres nr 2.9.1.  

Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wstępowanie do 

postępowania w tych sprawach - 2008 r.

4

4

4

4

pow ództw  oddalonych 

pow ództw  uw zględnionych

pow ództw  rozp. z lat ubiegłych

pw ództw  w niesionych w  2008 r.

Liczba:

 
 

  
Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy w 2008r. potwierdziły, zaob-

serwowaną w poprzednich latach tendencję do zawierania umów cywilnoprawnych w 
sytuacjach, w których w łączącym strony stosunku prawnym przeważają cechy stosun-
ku pracy. Okazuje się, iż w dalszym ciągu umowy cywilnoprawne, a w szczególności 
umowa zlecenie, wydają się pracodawcom (a niekiedy i pracownikom) atrakcyjną for-
mą zatrudnienia. Pracodawcy, zawierając umowy cywilnoprawne, podejmują bowiem 
świadome działania zmierzające do obniżenia kosztów prowadzenia działalności go-
spodarczej. Na tym tle wyrazić można opinię, w świetle której osoby zatrudnione na 
podstawie umów cywilnoprawnych pozbawione zostają statusu pracowniczego wsku-
tek nadużycia ekonomiczno – organizacyjnej przewagi pracodawców. Przewaga ta 
przejawia się głównie tym, iż rodzaj umowy zostaje niejako odgórnie narzucony słab-
szej stronie stosunku prawnego. W konsekwencji zawarcie umowy cywilnoprawnej 
staje się niekiedy jedyną możliwością podjęcia pracy zarobkowej. Niezależnie od po-
wyższego należy podkreślić, iż o skuteczności wniesienia samego pozwu o ustalenie 
istnienia stosunku pracy można mówić jedynie w przypadku pełnej współpracy poszko-
dowanych pracowników. Mała liczba powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy 
wynika zaś głównie z zachowania osób, na rzecz których powództwa są wytaczane. 
Bardzo często osoby te, z obawy przed utratą jedynego źródła utrzymania, zaprzeczają 
przed sądem, że wiąże je z pracodawcą stosunek pracy, co prowadzi do umorzenia 
postępowania. Przyczyny tego stanu rzeczy można upatrywać również w obecnej kon-
strukcji art. 22 Kodeksu pracy. Nie wprowadza on bowiem domniemania prawnego, że 
łącząca strony umowa jest stosunkiem pracy. W praktyce powoduje to przerzucenie 
ciężaru dowodowego na pracownika. Ponadto sądy pracy coraz powszechniej oddalają 
powództwa podkreślając wagę zgodnej woli stron podczas zawierania danego rodzaju 
umowy. W większości wyroków oddalających przedmiotowe powództwa sądy podno-
szą bowiem, iż zawierając umowę cywilnoprawną powód był świadomy, że nie jest to 
umowa o pracę. Z powyższych względów, inspektorzy pracy częściej kierują w wystą-
pieniach wnioski o usunięcie nieprawidłowości w zakresie zawierania umów cywilno-
prawnych w warunkach odpowiadających stosunkowi pracy, niż wnoszą powództwa o 
ustalenie istnienia stosunku pracy do sądu pracy, ograniczając się w zasadzie do przy-
padków, gdy pracownicy mają zamiar takie powództwa popierać.  

Podsumowując należy zauważyć, iż wobec powszechnej praktyki zawierania 
przez pracodawców umów cywilnoprawnych w warunkach, w których strony powinna 
wiązać umowa o pracę, konieczna jest zmiana przepisów przez ustawodawcę. Roz-
wiązaniem mogłoby okazać się podjęcie inicjatyw zmierzających do takiego obniżenia 
pozapłacowych kosztów pracy, aby w analogicznych sytuacjach zatrudnianie bez 
umowy o pracę lub stosowanie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycz-
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nych dla stosunku pracy było mniej opłacalne, aniżeli zawieranie klasycznych umów o 
pracę. Takie działania ustawodawcy zagwarantowałyby tym samym większe bezpie-
czeństwo pracownikom, którym zatrudnienie na podstawie umów o pracę zapewni sku-
teczniejszą ochronę prawną. 
 
2.10.  Spory zbiorowe pracy 
 

W 2008 roku pracodawcy z regionu warmińsko-mazurskiego, realizując obo-
wiązki wynikające z ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbioro-
wych, zgłosili do Okręgu 185 informacji o powstaniu sporu zbiorowego. Spory te po-
wstały w związku ze zgłoszeniem przez związki zawodowe łącznie 540 żądań. 

Z ogólnej liczby 185 informacji o zgłoszonych sporach zbiorowych  
aż 165 pochodziło od związków zawodowych reprezentujących pracowników oświaty. 
W zdecydowanej większości zgłoszone żądania dotyczyły warunków płacowych. Licz-
ba zgłoszeń żądań kształtowała się następująco w poszczególnych grupach: warunki 
pracy – 5, warunki płacy – 201, świadczenia socjalne – 1, prawa i wolności związkowe 
– 1, inne, nie objęte definicją sporu zbiorowego – 332).  

W badanym okresie sprawozdawczym, na 185 zgłoszonych sporów zawarto 5 
porozumień. W 17 zakładach pracy nie doszło do uzgodnienia stanowisk i strony sporu 
podpisały protokół rozbieżności. W pozostałych przypadkach nie zakończono sporu ani 
przez podpisanie porozumień ani też protokołów rozbieżności. 

Wykres nr 2.10.1. 

Spory zbiorowe - 2008 r.

7
6

7
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1
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spory powstawały w związku z żądaniami pochodzącymi od związków zawodowych 

reprezentujących pracowników:

 
 

Dokonując porównania liczby sporów zgłoszonych w roku ubiegłym do lat 
wcześniejszych należy stwierdzić, iż badany okres jest rekordowy pod względem liczby 
otrzymanych informacji o powstaniu sporów zbiorowych. W poprzednim okresie spra-
wozdawczym (2007r.) zanotowano 56 informacji, co wówczas uznano za rekord. 
Obecna liczba 185 przekracza ją przeszło trzykrotnie. 

Podsumowując należy stwierdzić, że ostatnio większość sporów zbiorowych 
pracy powstaje w oświacie. Wysuwane postulaty najczęściej dotyczą warunków płacy. 
Należy również zauważyć, iż strony często nie przestrzegają ustawowych procedur 
rozwiązywania sporów. Prowadzone rokowania są przedłużane, zamiast kończyć się 
podpisaniem porozumienia lub protokołu rozbieżności.  

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

wych przez dzieci 
 
 W 2008 roku do Okręgu wpłynął 1 wniosek o wydanie zezwolenia na wykony-
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wanie pracy przez dziecko. Praca polegała na udziale w spektaklu teatralnym. Inspek-
tor pracy wydał zezwolenie na wykonywanie ww. pracy. W roku sprawozdawczym nie 
cofnięto żadnego zezwolenia. 
 
2.12. Zatwierdzanie wykazu prac lekkich dozwolonych młodocianym 
 
 W roku sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy wpłynął jeden 
wniosek o zatwierdzenie wykazu prac lekkich dozwolonych młodocianym. Inspektor 
pracy wydał decyzję zatwierdzającą ten wykaz.  
 
2.13. Orzeczenia o dopuszczeniu statku do eksploatacji 
 

W roku sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy zgłoszono 12 
jednostek pływających w celu wydania orzeczenia o dopuszczeniu statku do eksplo-
atacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. We wszystkich przypadkach nie 
zgłaszano zastrzeżeń i statki dopuszczono do eksploatacji pod względem bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, wydając armatorom stosowne orzeczenia. 

 
2.14.  Ocena aktów prawnych 

 
W 2008 pracownicy Okręgu dokonali oceny funkcjonowania 7 aktów prawnych 

z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Dokonano 
oceny: 

 czterech ustaw, w tym Kodeksu pracy,  
 trzech rozporządzeń ministrów. 

Uwagi zgłoszono do wszystkich ocenianych aktów. Podobnie jak w latach ubiegłych 
uwagi z dokonanych ocen zostały przekazane do Głównego Inspektoratu Pracy w celu 
wyciągnięcia wniosków i przekazania stosownej informacji organom władzy. 
 
2.15. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

W 2008 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 późniejszymi zmianami), inspektorzy pracy Okrę-
gowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie skierowali do ZUS siedem wniosków o pod-
wyższenie o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej 
na najbliższy rok składkowy. W poniżej zamieszczonej tabeli zawarto informację z po-
wodu jakich rażących naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy kierowano 
te wnioski. Należy dodać, że wnioski do ZUS kierowano w związku ze stwierdzeniem w 
czasie co najmniej dwóch kolejnych kontroli rażącego naruszenia przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy.  

 Tabela nr 2.15.1. 

Nr wniosku Stwierdzone rażące naruszenia przepisów bhp 

I.  

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

 pracowników dopuszczono do pracy, do wykonywania której nie 
posiadali wymaganych kwalifikacji; 

 dwukrotnie stwierdzono, że pracownicy wykonywali prace na wy-
sokości bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości; 

II.  
 dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez za-

bezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości, w tym 
dopuszczono do stosowania rusztowania, które nie spełniało wy-
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magań z zakresu bhp; 
 dwukrotnie stwierdzono, że strefa niebezpieczna, w której istniało 

zagrożenie upadku przedmiotów z góry nie została zabezpieczo-
na przed dostępem osób postronnych; 

III.  

 dwukrotnie stwierdzono użytkowanie szeregu maszyn i urządzeń 
technicznych, które nie spełniały wymagań z zakresu bezpie-
czeństwa pracy, w tym nie posiadały zabezpieczeń przed dostę-
pem do stref niebezpiecznych (brak osłon); 

 dwukrotnie stwierdzono, że pracowników dopuszczono do pracy, 
do wykonywania której nie posiadali wymaganych kwalifikacji; 

 pracownikom nie wydano środków ochrony indywidualnej, pomi-
mo że wykonywali prace, przy wykonywaniu których było wyma-
gane stosowanie takich środków; 

IV.  
 dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez za-

bezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości; 

V.  

 dopuszczono pracowników do pracy na wysokości, pomimo że 
nie posiadali oni aktualnych orzeczeń lekarskich; 

 trzykrotnie stwierdzono, że pracowników nie poddano szkoleniom 
z zakresu bhp; 

 dwukrotnie stwierdzono, że pracownikom nie wydano środków 
ochrony indywidualnej, pomimo że wykonywali prace, przy wyko-
nywaniu których było wymagane stosowanie takich środków; 

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

 stwierdzono użytkowanie pilarki tarczowej, która nie posiadała 
zabezpieczeń przed dostępem do stref niebezpiecznych (brak 
osłon); 

VI.  

 dwukrotnie stwierdzono użytkowanie szeregu maszyn i urządzeń 
technicznych, które nie spełniały wymagań z zakresu bezpie-
czeństwa pracy, w tym nie posiadały zabezpieczeń przed dostę-
pem do stref niebezpiecznych (brak osłon); 

 pracownikom nie wydano środków ochrony indywidualnej, pomi-
mo że wykonywali prace, przy wykonywaniu których było wyma-
gane stosowanie takich środków; 

VII.  

 trzykrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez za-
bezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości, w tym 
dopuszczono do stosowania rusztowania, które nie spełniało wy-
magań z zakresu bhp; 

 dwukrotnie stwierdzono, że strefa niebezpieczna, w której istniało 
zagrożenie upadku przedmiotów z góry nie została zabezpieczo-
na przed dostępem osób postronnych (nad wejściem do budynku 
mieszkalnego znajdującym się w strefie niebezpiecznej nie wyko-
nano daszka ochronnego). 

 

 
We wszystkich ww. sprawach Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął postępowa-
nie. Na dzień sporządzania niniejszej informacji w 4 przypadkach ZUS wydał decyzje o 
podwyższeniu składki na ubezpieczenie wypadkowe. 
 
2.16.  Inne działania  
 
 W 2008 roku oprócz działalności opisanej w niniejszym rozdziale pracownicy 
Okręgu realizowali inne zadania, które zostały opisane w kolejnych rozdziałach spra-
wozdania. W rozdziałach III, IV, V i VI opisano kontrole realizowane w ramach po-
szczególnych tematów z harmonogramu pracy Okręgu na 2008 rok. W pierwszym z 
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nich ujęto tematy realizowane w ramach codziennej, rutynowej działalności inspekcji. 
W kolejnych rozdziałach ujęto tematy przewidziane do działań długofalowych na lata 
2007-2009 oraz tematy centralne i regionalne zaplanowane na rok 2008. Działalność 
prewencyjna oraz działalność promująca ochronę pracy zostały opisane w rozdziale 
VII. W rozdziale tym przedstawiono na przykład przedsięwzięcia prewencyjne w rolnic-
twie indywidualnym. 
 
2.17. Dane statystyczne z działalności kontrolnej i prewencyjnej w latach 2000-

2008 
 

Na poniżej zamieszczonych wykresach obrazowo przedstawiono dane statystycz-
ne z działalności kontrolnej i prewencyjnej Okręgu w latach 2000-2008. 
 
 

Wykres nr 2.17.1. Wykres nr 2.17.2. 
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Wykres nr 2.17.3. Wykres nr 2.17.4. 
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Wykres nr 2.17.5. Wykres nr 2.17.6. 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2008 ROKU 

                                

                                                                                                                                        23                                                                                                                                  

   

1616

1257

846 891 902
823

621
713

922

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

decyzje wstrzymania

 

536

441

344 347

296

256

165

202
217

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

decyzje skierowania do innych prac

 

 

 

 

Wykres nr 2.17.7. Wykres nr 2.17.8. 
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Wykres nr 2.17.9. Wykres nr 2.17.10. 
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Wykres nr 2.17.11. Wykres nr 2.17.12. 
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Wykres nr 2.17.13. Wykres nr 2.17.14 
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III.  WYNIKI KONTROLI REALIZOWANYCH W RAMACH 
ZADAŃ RUTYNOWYCH 

 

Realizując program działania Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy pracy 
Okręgu w ramach działań rutynowych realizowali następujące tematy: 

 Analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

 Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych. 

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

 Kontrole zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. 

 Kontrole nowych maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej 
w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi – działania reali-
zowane w ramach nadzoru rynku. 

 Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych: 

 Ocena ryzyka zawodowego. 

 Kontrole robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o 
charakterze publicznym). 

 Realizacja zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. 

 Przestrzeganie przepisów prawa pracy dot. zatrudniania młodocianych. 

 Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 

 Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców. 

 Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych. 

 Realizowanie zadań instytucji łącznikowej. 

 Kontrole przestrzegania wymagań związanych z bezpieczeństwem przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych. 

 Kontrole zakładów Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Straży Granicznej, Służby Więziennej. 

 Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych. 

 Kontrole związane z badaniem skarg. 
W dalszej części rozdziału omówiono realizację wyżej wymienionych tematów.  

 
 

3.1. Analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
 

W 2008 roku inspektorzy pracy Okręgu zbadali 113 wypadków przy pracy, z 
których 23 to wypadki zaistniałe w 2007 roku. Ponadto zbadano 5 zdarzeń wypadko-
wych, które nie zostały uznane za wypadki przy pracy oraz 4 wypadki, z których doku-
mentacja pokontrolna, zgodnie z właściwością terytorialną, została przesłana do innych 
okręgów. Z ogólnej liczby zbadanych wypadków:  

- 101 to wypadki przy pracy pracowników, 
- 12 to wypadki przy pracy osób wykonujących czynności na innej podstawie 

niż stosunek pracy.  
Ogółem w zbadanych wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 140 osób, 
z tego 26 poniosło śmierć, 60 doznało ciężkich obrażeń ciała, a 54 obrażeń lekkich. W 
przedstawionej poniżej tabeli zamieszczono dane dotyczące liczby wypadków zbada-
nych w 2008 roku ogółem, w tym zbiorowych oraz liczbę poszkodowanych.  
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Tabela nr 3.1.1. 
Liczba wypadków Liczba poszkodowanych w wypadkach 

ogółem w tym: 

śmiertelnych ciężkich 

ogółem 101 124 21 53 

w tym zbiorowych 20 43 7 9 

 
 Spośród wypadków wymienionych w tabeli 18 zaistniało w 2007 roku. W po-
równaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby wypadków podlegających badaniu 
o 15 zdarzeń. Liczba poszkodowanych w tych wypadkach wzrosła o 4 osoby. W struk-
turze zaistniałych i zbadanych wypadków nastąpił znaczący wzrost liczby wypadków 
ciężkich (o 21 wypadków). Natomiast liczba zbadanych wypadków śmiertelnych 
zmniejszyła się o 1. 
 Struktura wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego przedstawia 
się następująco (w tabeli podano najliczniejsze grupy): 

Tabela nr 3.1.2. 

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego 
Ilość 

wypadków 

Liczba osób 
poszkodo-

wanych 

Utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym 21 36 

Upadek osoby z wysokości – na niższy poziom 20 21 

Utrata kontroli nad maszyną lub materiałem obrabianym 14 14 

Obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej w strefie zagrożenia                                     9 11 

Pochwycenie lub odrzucenie osoby 6 6 

Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika – upadek czynnika z góry  5 5 

Ześlizgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika – na tym samym poziomie  4 4 

Utrata kontroli nad narzędziem lub materiałem obrabianym 2 2 

Pozostałe wydarzenia 20 25 

Razem 101  124  

  
W grupie wydarzenia utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym 

sprzętem ruchomym – zbadano 21 wypadków, w których poszkodowanych zostało 36 
pracowników; 5 pracowników poniosło śmierć, 13 doznało obrażeń ciężkich. W wy-
mienionej grupie wypadków aż 20 to wypadki komunikacyjne powodujące obrażenia 
u 35 osób, z których 5 to ofiary śmiertelne, a 13 poszkodowanych doznało obrażeń 
ciężkich. Porównując te dane do 2007 roku należy stwierdzić, że w 2008 roku nastąpił 
wzrost liczby wypadków drogowych (o 1 wypadek) i osób poszkodowanych (o 6). Ofiar 
śmiertelnych w tych wypadkach było o połowę mniej. Wypadki komunikacyjne obejmu-
ją wszystkie branże i zawody. Najwięcej wypadków wystąpiło w grupie budownictwo (5 
wypadków), przetwórstwo przemysłowe (4 wypadki) i handel i naprawy (3 wypadki). 
Analiza przyczyn wypadków drogowych wskazuje, że w tej grupie wystąpiły wyłącznie 
przyczyny ludzkie (według podziału TOL) lub inne przyczyny wynikające z zachowania 
innych uczestników ruchu drogowego. Najliczniejsze przyczyny to: zbyt szybka jazda 
(14 przyczyn), zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem (13 przyczyn), lekceważe-
nie zagrożenia (11 przyczyn) i niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej 
czynności (11 przyczyn). Spożycie alkoholu było przyczyną 1 wypadku przy pracy. 
Wypadki drogowe to znacząca grupa badanych wypadków przy pracy – stanowią 
19,8% ogółu badanych wypadków, a poszkodowani w tych wypadkach stanowią aż 
28,2% ogółu poszkodowanych. Występowanie w tych wypadkach wyłącznie przyczyn 
wynikających z zachowania ludzi (pracowników lub innych uczestników ruchu drogo-
wego) wskazuje na ograniczone możliwości oddziaływania prewencyjnego. Niemniej 
jednak można rozważyć przeprowadzenie kampanii promującej bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym (samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami). Jednym z celów 
kampanii może być poprawa jakości prowadzonych w zakładach szkoleń bhp osób 
wykonujących pracę kierowców.  
 W grupie wydarzenia upadek osoby z wysokości na niższy poziom – zaistniało 
20 wypadków, 4 pracowników poniosło śmierć, 11 doznało obrażeń ciężkich. Porównu-
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jąc do danych z 2007 roku należy stwierdzić, że w 2008 roku nastąpił wzrost liczby 
wypadków o 3. Liczba poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym zmalała o 1, wzrosła 
natomiast o 6 liczba wypadków ciężkich. Najwięcej upadków z wysokości miało miej-
sce: 

- w zakładach budowlanych – 10, w tym 2 śmiertelne, 6 ciężkich; 
- w zakładach przemysłowych – 4, w tym 2 ciężkie. 

Badając przyczyny upadków z wysokości inspektorzy pracy stwierdzili 39 przyczyn 
ludzkich, 37 przyczyn organizacyjnych i 7 technicznych. Wśród przyczyn wynikających 
z zachowań pracowników dominuje: 

- lekceważenie zagrożenia - 7 przyczyn,  
- spożycie alkoholu - 6 przyczyn,  
- nieużywanie przez pracowników indywidualnych środków zabezpieczających 

przed upadkiem z wysokości – 6 przyczyn. 
Najliczniej występujące przyczyny organizacyjne to: 

- brak nadzoru – 10 przyczyn; 
- dopuszczenie pracownika do pracy bez badań lekarskich lub z przeciwwskaza-

niami – 4 przyczyny; 
- brak indywidualnych środków zabezpieczających pracownika przed upadkiem z 

wysokości – 4 przyczyny; 
- dopuszczenie do pracy czynnika materialnego bez wymaganych kontroli i prze-

glądów – 4 przyczyny;  
- tolerowanie przez osoby nadzoru odstępstw od przepisów i zasad bhp – 4 przy-

czyny. 
Przyczyny techniczne to: 

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające – 3 przyczyny; 
- brak lub niewłaściwe środki ochrony zbiorowej – 2 przyczyny; 
- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego (rusztowania) – 2 przyczyny. 

Charakterystycznymi wypadkami w analizowanej grupie wydarzeń są  upadki 
z rusztowania – w 2008 roku badano 6 takich wypadków, w tym jeden wypadek zbio-
rowy. W wypadkach tych poszkodowanych zostało łącznie 7 osób, 1 osoba poniosła 
śmierć, a 4 doznały ciężkich obrażeń ciała. We wszystkich wypadkach rusztowania, z 
których wykonywane były prace, nie posiadały pomostów prawidłowo zabezpieczonych 
barierkami, w 4 przypadkach pomosty miały nieprawidłową szerokość, a w 3 przypad-
kach stojaki rusztowania posadowiono bezpośrednio na nieutwardzonym gruncie. W 
dwóch wypadkach na rusztowaniach ustawiono dodatkowe elementy, z których wyko-
nywano prace: w jednym przypadku drabinę, w drugim deski oparte na barierkach 
bocznych. Wymienione nieprawidłowości skutkowały w 5 wypadkach upadkiem pra-
cownika z pomostu rusztowania. Natomiast w jednym wypadku zbiorowym upadek 
2 pracowników nastąpił w wyniku utraty stateczności i przewrócenia się rusztowania 
typu warszawskiego.  
 W grupie wydarzenia utrata kontroli nad maszyną lub materiałem obrabianym, 
utrata kontroli nad narzędziem lub materiałem obrabianym oraz pochwycenie lub od-
rzucenie osoby – zaistniały 22 wypadki, w wyniku których 13 osób doznało obrażeń 
ciężkich, ofiar śmiertelnych nie było.  Porównując do danych z 2007 roku należy 
stwierdzić, że w 2008 roku nastąpił wzrost liczby wypadków o 5. W wymienionej grupie 
wydarzeń 11 wypadków zaistniało przy obsłudze maszyn i urządzeń do obróbki drew-
na, w tym 6 przy obsłudze pił tarczowych.  
 W grupie wydarzenia obecność poszkodowanego lub osoby trzeciej w strefie 
zagrożenia – zaistniało 9 wypadków, w wyniku których 11 pracowników doznało obra-
żeń ciała, w tym 5 pracowników poniosło śmierć, 2 doznało obrażeń ciężkich. Porów-
nując do danych z 2007 roku należy stwierdzić, że w 2008 roku nastąpił znaczny 
wzrost liczby wypadków w tej grupie, tj. o 8. Dwa wypadki (śmiertelne) spowodowane 
przejechaniem pracowników ochrony przez samochody wyjeżdżające z terenów zakła-
dów miały miejsce w tych samych okolicznościach i podobnych przyczynach. 
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Z ogólnej liczby 124 osób poszkodowanych w zbadanych wypadkach mężczyź-
ni stanowią 86%. Poza tym stanowią oni 100% ofiar śmiertelnych wypadków i 87% 
ogółu poszkodowanych w wypadkach ciężkich.  

Najliczniejszą grupę stanowią poszkodowani w wieku 19-29 lat – 34 poszkodo-
wanych, co stanowi 27,4%. W przedziale wiekowym 50-59 lat – 33 poszkodowanych 
(26,6%), w przedziale 40-49 lat – 27 poszkodowanych (21,8%), w przedziale 30-39 lat 
– 25 (20,2%). W 2008 r. zanotowano jeden wypadek pracownika młodocianego, który 
w wyniku upadku z wysokości doznał ciężkiego uszkodzenia ciała.  Z powyższych da-
nych wynika, że w poszczególnych grupach wiekowych liczba wypadków przy pracy 
jest zbliżona – stąd należy uznać, iż wiek poszkodowanych nie miał wpływu na ilość 
wypadków.  

Z analizy wypadków przy pracy wg stażu poszkodowanych wynika, 
że o najkrótszym stażu pracy, tj. do 1 roku – wypadkom uległo 56 pracowników (45,1% 
ogółu), z których 10 poniosło śmierć (47,6% wszystkich ofiar śmiertelnych), a 28 do-
znało obrażeń ciężkich (53% ogółu wypadków ciężkich). Przy stażu 1 rok wypadkom 
uległo 15 pracowników (12,1%), natomiast przy stażu 2 i 3 lata wypadkom uległo po 14 
pracowników (11,3%). Powyższe dane świadczą, że staż pracy ma istotny wpływ na 
wypadkowość – im większy staż, tym mniej wypadków. Należy jednak podkreślić, że 
dane ilustrujące powyższą prawidłowość, mogą być w pewnym stopniu zniekształcone 
faktem dość powszechnego zawierania umów krótkotrwałych (większość poszkodowa-
nych, tj. 60,5% ogółu, była zatrudniona na czas określony).  

Wypadki przy pracy wg wielkości zakładów przedstawiono w tabeli, którą za-
mieszczono poniżej. 

Tabela nr 3.1.3. 

Zatrudnienie w zakładach pracy Liczba poszkodowanych 
Skutki 

Śmiertelne Ciężkie 

9 i mniej pracowników 23 4 13 

 10 - 49 pracowników  41 11 14 

 50 - 249 pracowników  42 4 21 

250 i więcej pracowników 18 2 5 

Razem 124 21 53 

 
Analizując zaistniałe wypadki w wyszczególnionych grupach zakładów, należy zauwa-
żyć, że najwięcej wypadków zaistniało w grupach zakładów zatrudniających 10-49 i 50-
249 pracowników.  

Liczba zbadanych przez inspektorów pracy wypadków przy pracy 
w poszczególnych sekcjach gospodarki kształtowała się następująco: 

- przetwórstwo przemysłowe – 41 wypadków, w których poszkodowanych zostało 
46 osób, w tym 4 poniosły śmierć, 22 doznało obrażeń ciężkich,  

- budownictwo – 23 wypadki, w których poszkodowanych zostało 29 osób, w tym 
6 poniosło śmierć, 14 doznało ciężkiego uszkodzenia ciała, 

- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 10 wypadków, w których poszkodowanych zo-
stało 11 osób, w tym 4 poniosły śmierć, 4 doznały obrażeń ciężkich,  

- handel i naprawy – 9 wypadków, w których poszkodowanych zostało 10 osób, w 
tym 3 poniosły śmierć, 4 doznały obrażeń ciężkich, 

- pozostała działalność usługowa – 8 wypadków, w których poszkodowanych zo-
stało 11 osób, w tym 2 poniosły śmierć, 6 doznało obrażeń ciężkich. 

W każdej z przedstawionych wyżej sekcji gospodarki liczba zbadanych w 2008 r. wy-
padków w porównaniu do 2007 roku znacznie wzrosła: w przetwórstwie przemysłowym 
o 9 wypadków, w budownictwie o 4, w rolnictwie o 5, w handlu o 1 wypadek, w sekcji 
„pozostała działalność usługowa” o 5. Wymienione dane wskazują na konieczność 
ukierunkowania działań kontrolno-prewencyjnych na zakłady przemysłowe, ze wska-
zaniem na produkcję drewna, wyrobów z drewna i mebli (w zakładach tych miał miej-
sce 1 wypadek śmiertelny i 14 ciężkich). Dodatkowym uzasadnieniem tych działań są 
powtarzające się przyczyny wypadków przy obsłudze maszyn do obróbki drewna. 
Szczególnymi działaniami kontrolno-prewencyjnymi należy również objąć budownictwo 
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– z uwagi na utrzymującą się dużą liczbę wypadków śmiertelnych i znaczny wzrost 
liczby wypadków ciężkich (o 7 wypadków).  
 

*** 
 Oprócz wypadków przy pracy, w których poszkodowanymi byli pracownicy, w 2008 
roku zbadano 12 wypadków zaistniałych przy wykonywaniu czynności na innej podstawie niż 

stosunek pracy. W przedstawionej poniżej tabeli zamieszczono dane dotyczące liczby 
wypadków zbadanych ogółem w 2008 roku oraz liczbę poszkodowanych.  

Tabela nr 3.1.4. 

Liczba wypadków 

Liczba poszkodowanych w wypadkach 

ogółem 
w tym: 

śmiertelnych ciężkich 

ogółem 12 16 5 7 

 
 W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost o 10 liczby wypadków podle-
gających badaniu i osób poszkodowanych w tych wypadkach.  
W strukturze zaistniałych i zbadanych wypadków nastąpił znaczący wzrost liczby wy-
padków śmiertelnych (o 4 wypadki) i ciężkich (o 5 wypadków).  
 Struktura wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego przedstawia 
się następująco (w tabeli podano najliczniejsze grupy): 

Tabela nr 3.1.5. 

Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego 
Ilość wy-
padków 

Liczba osób 
poszkodowa-

nych 

Utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym 5 5 

Upadek osoby z wysokości – na niższy poziom 5 5 

Wybuch 2 2 

Pozostałe wydarzenia 4 4 

Razem 16  16 

 
 W grupie wydarzenia utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwa-
nym sprzętem ruchomym – poszkodowanych zostało 5 pracowników, z których 2 po-
niosło śmierć, 3 doznało obrażeń ciężkich. W wymienionej grupie wypadków 3 to wy-
padki komunikacyjne, z tego 1 śmiertelny i 2 ciężkie. Wypadki drogowe to znacząca 
grupę badanych wypadków przy pracy – stanowią 18,7% ogółu badanych wypadków. 
Występowanie w tych wypadkach wyłącznie przyczyn wynikających z zachowania ludzi 
(pracowników lub innych uczestników ruchu drogowego) wskazuje na ograniczone 
możliwości oddziaływania prewencyjnego. Niemniej jednak można rozważyć przepro-
wadzenie kampanii promującej bezpieczeństwo w ruchu drogowym (samodzielnie lub 
wspólnie z innymi organizacjami). Jednym z celów kampanii może być poprawa jakości 
prowadzonych w zakładach szkoleń bhp osób wykonujących pracę kierowcy.  
 W grupie wydarzenia upadek osoby z wysokości na niższy poziom – 
2 pracowników poniosło śmierć, 3 doznało obrażeń ciężkich. W 2008 roku wypadków 
ze skutkiem śmiertelnym i ciężkim w wymienionej grupie wydarzeń nie zanotowano. 
Najwięcej upadków z wysokości miało miejsce: 

- w zakładach budowlanych – 3, w tym 2 śmiertelne, 1 ciężki; 
- w rolnictwie i leśnictwie – 2 wypadki ciężkie. 

Badając przyczyny upadków z wysokości inspektorzy pracy stwierdzili, że wśród przy-
czyn wynikających z zachowań pracowników dominuje: 

- lekceważenie zagrożenia - 3 przyczyny,  
- spożycie alkoholu - 3 przyczyny,  
- nieużywanie przez pracowników indywidualnych środków zabezpieczających 

przed upadkiem z wysokości – 2 przyczyny. 
Najliczniej występujące przyczyny organizacyjne to: 

- brak nadzoru – 2 przyczyny; 
- brak indywidualnych środków zabezpieczających pracownika przed upadkiem 

z wysokości – 1 wypadek. 
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Przyczyny techniczne to brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające – 1 przy-
czyna. 

W grupie wydarzenia wybuch – zaistniały 2 wypadki, ze skutkiem lekkim.  
 Z ogólnej liczby 16 osób poszkodowanych w zbadanych wypadkach męż-
czyźni stanowią 88%. Poza tym stanowią oni 60% ofiar śmiertelnych wypadków i 100% 
ogółu poszkodowanych w wypadkach ciężkich. Należy jednak podkreślić, że kobiety 
(2) poszkodowane w wypadkach są ofiarami wypadków drogowych. W 2007 r. nie za-
rejestrowano i nie badano wypadków z udziałem kobiet.  
Struktura zawodów osób poszkodowanych przedstawia się następująco: 

- robotnicy budowlani – 5 poszkodowanych, w tym 2 poniosło śmierć, 2 doznało 
obrażeń ciężkich; 

- kierownicy małych przedsiębiorstw – 2 poszkodowanych z obrażeniami ciężkimi; 
- pracownicy usług osobistych (fryzjerzy) – 2 poszkodowane, ofiary śmiertelne 

wypadku drogowego;  
- pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach – 2 poszkodowanych, 

z których 1 z obrażeniami ciężkimi.  
Wszystkie zbadane wypadki miały miejsce w zakładach zatrudniających do 49 pracow-
ników, należących wyłącznie do sektora prywatnego.  

Liczba zbadanych przez inspektorów pracy wypadków przy pracy 
w poszczególnych sekcjach gospodarki kształtowała się następująco: 

- budownictwo – 6 poszkodowanych, z których 2 poniosło śmierć, 3 doznało cięż-
kiego uszkodzenia ciała, 

- rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 4 poszkodowanych, z których 1 poniósł 
śmierć, 2 doznało obrażeń ciężkich,  

- pozostała działalność usługowa – 2 poszkodowanych ze skutkiem śmiertelnym, 
- handel i naprawy – 2 poszkodowanych, z których 1 doznał ciężkich obrażeń. 

Biorąc pod uwagę strukturę zawodów osób poszkodowanych oraz wypadki zaistniałe w 
poszczególnych sekcjach gospodarki należy stwierdzić, że najczęściej ofiarami wypad-
ków byli pracownicy budowlani. Wskazuje to na konieczność ukierunkowania działań 
kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych na zakłady świadczące usługi budowlano-
remontowe.    

*** 
 W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy Okręgu przeprowadzili 110 kontroli 
u 108 pracodawców zatrudniających ogółem 15.847 pracowników, u których zbadali 
prawidłowość sporządzonych 520 dokumentacji powypadkowych. Stwierdzone niepra-
widłowości przedstawia poniższa tabela. 

Tabela nr 3.1.6. 
 
 

Ujawnione naruszenia przepisów 
 
 

Liczba ujaw-
nionych przyp. 
nieprawidło-
wego postę-

powania 

W ilu zakła-
dach pro-
blem wy-

stąpił 

Zgłaszanie wypadków: 

 

18 
 

14 
 zgłoszenie wypadku przez poszkodowanego w odległym terminie 

 
8 
 

8 
 zawiadomienie o wypadku właściwego inspektora PIP w odległym terminie 

 
 
 
 
terminie 
 
 
 
 
 

1 
 

1 
 niezgłoszenie wypadku przez przełożonego osoby poszkodowanej 4 3 

niezawiadomienie o wypadku właściwego inspektora pracy PIP 5 5 

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku: 

 

223 
 

73 

nieprzystąpienie do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku bądź  
niesporządzenie dokumentacji powypadkowej 

3 3 

przystąpienie do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku z nieuzasad-
nioną zwłoką 

42 23 

ustalenie tylko okoliczności wypadku 
 

21 
 

11 
 ustalenie tylko części przyczyn wypadku 

 
53 

 
41 
 ustalenie innych przyczyn wypadku niż wynikające z analizy inspektora 

pracy 
 

7 
 

6 
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niewłaściwy skład zespołu powypadkowego 
 

28 
 

18 
 zaniechanie oględzin miejsca wypadku, a także wykonania innych czynno-

ści koniecznych do zebrania dowodów dotyczących wypadku 
23 10 

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

0 0 

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

6 

 

6 

 

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

5 3 

brak uzasadnienia (wskazania dowodów) do nieuznania wypadku za wypa-
dek przy pracy 

0 0 

niezamieszczenie w protokóle powypadkowym naruszonych przez praco-
dawcę w związku z wypadkiem przepisów prawa pracy, w tym przepisów i 
zasad bhp lub innych przepisów dotyczących ochrony zdrowia 

17 13 

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

5 4 

niedotrzymanie 5-cio dniowego terminu zatwierdzenia protokółu przez pra-
codawcę 

13 11 

Wnioski i środki profilaktyczne 
 

59 
 

25 
 nieokreślenie środków i wniosków profilaktycznych, w tym wynikających z 

oceny ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym miał miejsce wypadek 
14 4 

ustalenie środków i wniosków profilaktycznych nieadekwatnych do przy-
czyn wypadku 

38 23 

niezastosowanie przez pracodawcę środków i wniosków profilaktycznych 
 

7 
 

4 
 Rejestracja wypadków: 

 
11 

 
11 
 brak rejestru wypadków  

 
 6 
 

6 
 nierejestrowanie wszystkich wypadków   5 5 

Statystyczna karta wypadku 
 

38 
 

13 
 niesporządzenie karty  

 
6 
 

6 
 sporządzenie karty w sposób nieprawidłowy 

 
19 

 
5 
 niewysłanie karty w terminie do urzędu statystycznego 

 
13 

 
6 
 

 
 Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy w zakresie przestrzegania 
postanowień rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy w dalszym ciągu wskazują na występowanie nieprawidłowości w tym zakre-
sie. W zakresie zgłaszania wypadków najczęstszą nieprawidłowością było zgłoszenie 
wypadku przez poszkodowanego w odległym terminie – dotyczy to 1,5% ogółu zbada-
nych dokumentacji. W tym punkcie nastąpiła wyraźna poprawa w odniesieniu do roku 
2007, w którym nieprawidłowość ta stanowiła 11,5% analizowanych dokumentacji. W 
zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku dominujące nieprawidłowości to: 

- ustalenie tylko części przyczyn wypadku – 10,2% zbadanych dokumentacji 
(w 2007 r. – 11,3%), 

- przystępowanie do ustalania okoliczności i przyczyn wypadku z nieuzasadnio-
ną zwłoką – 8,1% zbadanych dokumentacji (w 2007 r. – 18,2%), 

- niewłaściwy skład zespołu powypadkowego – 5,4% ogółu dokumentacji 
(w 2007r. – 6,2%),  

- zaniechanie oględzin miejsca wypadku – 4,4% zbadanych dokumentacji, 
(w 2007r. – 1,6%), 

- ustalenie tylko okoliczności wypadku – 4,0% zbadanych dokumentacji, 
(w 2007r. – 1,8%), 

- niezamieszczanie w protokołach powypadkowych naruszonych przez praco-
dawcę przepisów – 3,3% ogółu dokumentacji, (w 2007r. – w 1,3%). 

Nieprawidłowości dominujące w zakresie określania wniosków i stosowania środków 
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profilaktycznych to: 
- ustalenie środków i wniosków nieadekwatnych do przyczyn wypadków miało 

miejsce w 7,3% dokumentacji, natomiast w 2007r. w 5,3%, 
- nieokreślenie środków i wniosków profilaktycznych miało miejsce w 2,7% wy-

padków, poprzednio w 1,3%, 
- niezastosowanie przez pracodawcę środków i wniosków profilaktycznych 

stwierdzono w 1,3% dokumentacji, uprzednio w 1,6%. 
Nastąpiła znaczna poprawa w zakresie rejestrowania wypadków przy pracy. I tak w 
2008 roku pracodawcy nie zarejestrowali 5 wypadków, podczas gdy w 2007 roku – 42 
wypadków. 
 Podsumowując zaprezentowane dane należy stwierdzić, że niepokojącym zja-
wiskiem jest nieustalanie przez zespoły powypadkowe przyczyn wypadku bądź ustala-
nie tylko części przyczyn – nieprawidłowość ta wystąpiła łącznie w 74 dokumentacjach, 
co stanowi 14,2% zbadanych wypadków. Nieustalenie przyczyn wypadku skutkuje naj-
częściej brakiem właściwych wniosków i środków profilaktycznych skierowanych do 
pracodawcy w celu zapobieżenia podobnym wypadkom. Niewątpliwie sytuacja ta ma 
wpływ na wypadkowość w danym zakładzie. Dość istotną nieprawidłowością wpływają-
cą na cały proces badania wypadków w zakładach pracy jest przystępowanie do usta-
lania okoliczności i przyczyn wypadku z nieuzasadnioną zwłoką lub wskutek nietermi-
nowego przekazania informacji o wypadku. Bardzo często skutkuje to nieprzeprowa-
dzeniem oględzin miejsca wypadku lub oględziny te nie dają zespołowi wiarygodnych 
informacji ze względu na zmiany na miejscu zdarzenia. Utrudnia to określenie rzeczy-
wistych okoliczności wypadku, a w konsekwencji przyczyn i wniosków profilaktycznych. 
Kolejnym istotnym mankamentem badanych dokumentacji jest niezamieszczanie w 
protokołach powypadkowych naruszonych przez pracodawcę w związku z wypadkiem 
przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze-
społy powypadkowe nie umieszczając stwierdzonych naruszeń w protokołach powy-
padkowych, praktycznie przyczyniają się do dalszego tolerowania zagrożeń wypadko-
wych. 

 
3.2. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów za-

wierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 
 
 Celem kontroli przeprowadzonych w ramach tematu było dokonanie oceny 
przestrzegania przez pracodawców przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych. W 
roku sprawozdawczym skontrolowano piętnaście podmiotów. W przypadku dwóch pra-
codawców kontrole przeprowadzono dwukrotnie, a w przypadku jednego trzykrotnie. 
Pozostali wykonawcy prac byli kontrolowani jednokrotnie. Skontrolowane zakłady za-
trudniały łącznie 212 pracowników, w tym 69 (jedna kobieta) pracujących przy usuwa-
niu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. Średnie zatrudnienie pra-
cowników (osób) w kontrolowanych podmiotach przy usuwaniu azbestu wynosiło nieco 
ponad 4 pracowników. Podczas przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwier-
dzili nieprawidłowości u wszystkich pracodawców. W jednym przypadku pracodawca 
nie spełniał żadnego z wymogów formalno-prawnych, aby wykonywać prace polegają-
ce na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych. Stwierdzono 
nieprawidłowości dotyczące omawianego tematu zostały przedstawione w tabeli za-
mieszczonej poniżej.  

Tabela nr 3.2.1. 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba kontrolowa-
nych zakładów, w 

których stwierdzono 
nieprawidłowości 

Uwagi 

Szkolenia bhp 2  Nieprawidłowość dotyczy 5 pracowni-
ków oraz 2 pracodawców 

Badania lekarskie 2 Badań lekarskich nie posiadało 2 pra-



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2008 ROKU 

 

 33 

cowników 

Ocena ryzyka zawodowego 5  Brak oceny ryzyka zawodowego 
stwierdzono dla 5 stanowisk, brak poin-
formowania o ryzyku dla 11 pracowni-
ków  

Zawiadomienie OIP o pracach 2  

Zawiadomienie PINB o pracach 2  

Przydzielenie środków ochrony indywi-
dualnej 

2 5 pracownikom nie przydzielono środ-
ków ochrony indywidualnej 

Stosowanie środków ochrony indywidu-
alnej 

2 Nieprawidłowość dotyczy 2 pracowni-
ków 

Prace szczególnie niebezpieczne - okre-
ślenie wymagań 

7 Brak wymaganych procedur u 7 praco-
dawców 

Prowadzenie rejestru pracowników na-
rażonych 

7 Brak założonego rejestru 

Prowadzenie rejestru prac 6 Brak założonego rejestru 

Opracowanie planu prac 7 Brak planu prac 

Oznakowanie strefy prac 17 Brak lub nieprawidłowe oznakowanie 

Pakowanie odpadów azbestowych 10 Brak lub nieprawidłowe opakowanie 

Oznakowanie odpadów azbestowych 15 Brak lub nieprawidłowe oznakowanie 

 
         W celu usunięcia ww. nieprawidłowości, jak i innych stwierdzonych w trakcie 
kontroli ww. podmiotów, inspektorzy pracy wydali łącznie 147 decyzji oraz skierowali 
do pracodawców 12 wystąpień zawierających łącznie 47 wniosków. W trakcie kontroli 
ujawniono 13 wykroczeń. W związku z tymi wykroczeniami w jednym przypadku skie-
rowano do sądu wniosek o ukaranie osoby winnej, a kolejne 3 osoby ukarano manda-
tami karnymi w łącznej wysokości 3500zł. Według posiadanych informacji, na dzień 
sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali przeszło 91% decyzji i 
uwzględnili przeszło 56% wniosków. W efekcie większość stwierdzonych nieprawidło-
wości usunięto. 

Podsumowując należy stwierdzić, że częstym jest, że podmioty wykonujące 
prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 
i przemysłowych późno zgłaszają zamiar prowadzenia takich prac. W związku z tym 
utrudniony jest nadzór ze strony inspektorów pracy. Znamiennym jest, że w ocenie 
pracodawców stan finansowy jest podstawową przyczyną licznych nieprawidłowości na 
terenie realizowanych przez nich inwestycji. Żaden nie przyznał się wprost, że równie 
istotną przyczyną jest tolerowanie przez pracodawców nieprawidłowych stanów, czy 
też niska kultura pracy, w tym w szczególności w zakresie prac szczególnie niebez-
piecznych. Niektórzy pracodawcy od przeprowadzających kontrole dowiadywali się o 
obowiązujących przepisach prawa pracy w zakresie usuwania wyrobów zawierających 
azbest. W ocenie pracodawców ostra konkurencja na rynku, zaistniała w wyniku po-
wstawania firm specjalizujących się w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z 
obiektów budowlanych i przemysłowych, powoduje, że opłacalność prowadzonej dzia-
łalności z każdym rokiem się zmniejsza. W ocenie inspektorów pracy przyczyny wystę-
pujących nieprawidłowości wynikają z postawy i przygotowania samych pracodawców, 
którzy często nie przywiązują należytej wagi do stanu bhp w zakresie prowadzonej 
działalności. Dlatego wskazane są częste i specjalistyczne kontrole w zakładach zaj-
mujących się usuwaniem wyrobów zawierających azbest.  
 
3.3. Sprawdzanie poprawności informacji – składanych do ZUS przez praco-

dawców – zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wy-
padkowe (formularz ZUS IWA) 

 
 W czasie od 1 lutego 2008 roku do 31 stycznia 2009 roku inspektorzy pracy 
Okręgu u 783 pracodawców - płatników składek sprawdzali dane zawarte w drukach 
ZUS IWA. W trakcie tych kontroli stwierdzono 16 przypadków podania przez praco-
dawców – płatników składek nieprawidłowych danych w formularzu ZUS IWA. W 1 
przypadku inspektor pracy stwierdził, że pracodawca, który miał obowiązek, nie wypeł-
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nił druku ZUS-IWA i nie przesłał go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku 
z tymi nieprawidłowościami inspektorzy skierowali stosowne pisma do ZUS.  

Tabela nr 3.3.1. 

 Liczba przypadków 

Ilość nieprawidłowo wypełnionych druków ZUS-IWA 16 

Liczba pracodawców, którzy mimo obowiązku nie wypełnili druku ZUS-IWA 
i nie przesłali go do ZUS-u 

1 

Liczba pism przesłanych do ZUS-u   17 

- informujących o nieprawidłowościach (załącznik nr 2) 16 

- informujących o nieprzesłaniu druku ZUS-IWA przez płatnika 1 

 
W efekcie podjętych działań pracodawcy, na dzień sporządzania niniejszego 

sprawozdania, w 11 przypadkach skorygowali dane zawarte w formularzu ZUS IWA. W 
pozostałych czterech sprawach postępowania nie zakończono. 

W ocenie inspektorów pracy podstawowe przyczyny nieprawidłowego wypeł-
nienia formularza ZUS IWA to: nieznajomość przepisów prawa przez pracodawców i 
osoby działające w jego imieniu oraz skomplikowane regulacje prawne w zakresie 
ubezpieczeń, a także sporadyczne co prawda, ale lekceważenie tych przepisów. 
 
3.4. Kontrole zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym 
  

Od wielu lat celem kontroli przeprowadzanych w ramach tematu jest ocena 
spełniania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy przez obiekty i pomieszczenia 
pracy, a także tereny zakładów pracy, które są albo mają być miejscem działalności 
pracodawców. Ponadto inspektorzy pracy w trakcie tych kontroli dokonują oceny pracy 
rzeczoznawców opiniujących projekty, na podstawie których są budowane lub przebu-
dowywane te obiekty i pomieszczenia pracy.  

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy uczestniczyli w przejmowaniu do 
eksploatacji 311 obiektów nowo wybudowanych lub przebudowanych zakładów pracy. 
Obiekty nowe stanowiły przeszło 76%. Pozostałe to obiekty przebudowane, zmoderni-
zowane lub adaptowane do nowych potrzeb.  

Część zgłaszanych do użytkowania obiektów nie spełniała wymagań wynikają-
cych z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W tych przypadkach zgłaszano 
sprzeciwy, uwagi, o których mowa w art. 56 Prawa budowlanego. W 16 przypadkach 
inspektorzy pracy wnieśli sprzeciwy. Do kolejnych 58 obiektów wniesiono uwagi. Ogó-
łem inspektorzy pracy zgłosili 132 uwagi. Do pozostałych 237 obiektów nie wniesiono 
sprzeciwu lub uwagi.  

 
Wykres nr 3.4.1. Wykres nr 3.4.2. 

Przeznaczenie obiektów, w 

przekazywaniu których do 

eksploatacji uczestniczyli 

inspektorzy pracy

34%

30%

4%

32%

obiekty produkcyjne i magazynowe

obiekty handlowe i usługowe

obiekty użyteczności publicznej

pozostałe
 

Stanowiska inspektorów pracy, 

zajmowane w związku z 

przekazywaniem do 

eksploatacji obiektów

5%

19%

76%

brak sprzeciwu, uwag itp.

zgłoszone sprzeciwy

zgłoszone uwagi
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Nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów pracy powstają zarówno na 

etapie projektowania jak i wykonawstwa. Podobnie jak w latach poprzednich podsta-
wowe przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości to: zgłaszanie przejęcia obiektów do 
użytkowania pomimo niezakończenia robót budowlano-montażowych i wyposażenio-
wych, błędy projektowe i wykonawcze oraz przyjęcie rozwiązań technicznych, które nie 
uwzględniają obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dokony-
wanie zmian w projektach budowlanych (w celu uzyskania „oszczędności”), brak sku-
tecznego nadzoru inwestorskiego. Zdecydowana większość dokumentacji obiektów, w 
przekazywaniu których do eksploatacji uczestniczyli inspektorzy pracy była zaopinio-
wana przez rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Tylko w jednym 
przypadkach stwierdzono, że projekt nie był zaopiniowany. Również w jednym przy-
padku inspektorzy pracy stwierdzili użytkowanie obiektu bez wymaganego pozwolenia. 
W tym przypadku do właściwego organu budowlanego skierowano zawiadomienie o 
użytkowaniu obiektu bez wymaganego pozwolenia. 

W 2008 roku wpłynęło do Okręgu 25 wniosków od inwestorów i pracodawców 
na wyrażenie zgody na zastosowanie w pomieszczeniach stałej pracy wyłącznie oświe-
tlenia elektrycznego i 84 wnioski o wyrażenie zgody na usytuowanie pomieszczeń sta-
łej pracy poniżej poziomu otaczającego terenu. 

 
Wykres nr 3.4.3. Wykres nr 3.4.4. 

25 18

liczba wniosków wyrażone zgody

Rozpatrywanie wniosków o 

odstępstwo od oświetlenia 

naturalnego

 

84 82

liczba wniosków wyrażone zgody

Rozpatrywanie wniosków o 

odstępstwo od usytuowania 

pomieszczenia

 
 
Wnioski te, po dokonaniu szczegółowej analizy zostały rozpatrzone pozytywnie 

w 18 przypadkach dotyczących oświetlenia i 82 przypadkach dotyczących usytuowania 
pomieszczeń.  

 
3.5. Kontrole nowych maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej 

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

 
W 2008 roku podobnie jak w latach poprzednich, urząd realizował zadanie 

związane z kontrolą i prowadzeniem postępowania w zakresie spełniania wymagań 
zasadniczych przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów (m.in. maszyn i innych urządzeń 
technicznych oraz środków ochrony indywidualnej) – w ramach systemu nadzoru ryn-
ku. Zadanie to realizowano między innymi w trakcie kontroli związanych z wydawaniem 
opinii na wniosek organów celnych oraz kontroli sprawdzających związanych z otrzy-
maniem informacji o wadach wyrobów.  

W ramach tematu inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olszty-
nie poddali ocenie 26 wyrobów w trakcie rutynowych kontroli u pracodawców prowa-
dzących działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. W tabelach 
zamieszczonych poniżej zawarto zakres i efekty tych kontroli. 
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Tabela nr 3.5.1. 

Dane dotyczące liczby wyrobów ocenianych w ramach tematu przez inspektorów pracy z uwzględnieniem 
podziału na dyrektywy nowego podejścia 

2006/95 d. 
73/23 

87/404 89/686 90/396 94/9 95/16 97/23 98/37 2000/14 

Liczba skontrolowanych wyrobów ogółem 

2 0 2 0 0 0 3 19 0 

Liczba wyrobów, co do których inspektorzy pracy nie stwierdzili nieprawidłowości 

1 - 2 - - - 0 7 - 

Liczba wyrobów, co do których inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości 

1 - 0 - - - 3 12 - 
 

Tabela nr 3.5.2. 

 
Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba wyrobów, 
których dot. niepra-

widłowości 

Brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE 5 

Brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności 13 

Nieprawidłowości w zakresie wystawienia wymaganego certyfikatu oceny typu WE 0 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami:  

 nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania wyrobu 4 

 brak lub niewłaściwe (niezgodne z normą) znakowanie wyrobu – identyfikacja, 
piktogramy, barwy bhp itp. 

10 

 brak  instrukcji użytkowania 2 

 instrukcja w języku obcym 2 

 nieprawidłowa zawartość instrukcji 8 
 

Tabela nr 3.5.3. 

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

2006/95 
d. 73/23 

87/404 89/686 90/396 94/9 95/16 97/23 98/37 2000/14 

Liczba wszczętych postępowań okręgowych inspektorów pracy ogółem 

0 0 0 0 0 0 1 10 0 

Liczba zakończonych postępowań do dnia 31 grudnia 2008 roku 

- - - - - - 1 8 - 

Liczba decyzji nakazujących terminowo powiadomić o stwierdzonych niezgodnościach  

- - - - - - 1 0 - 

Liczba decyzji Okręgowego Inspektora Pracy umarzających postępowanie   

- - - - - - 0 8 - 

Liczba zawiadomień do prokuratury 

- - - - - - 1 0 - 
 

Podsumowując, na skontrolowanych 26 wyrobów, tylko w 10 przypadkach in-
spektorzy pracy nie stwierdzili nieprawidłowości. Zdecydowana większość kontroli (19 
na 26) obejmowała maszyny, czyli wyroby podlegające dyrektywie maszynowej 
(98/37/WE). Najczęściej występujące niezgodności w kontrolowanych wyrobach zwią-
zane są z brakiem lub niewłaściwym oznakowaniem wyrobu lub brakiem lub niewła-
ściwą instrukcją użytkowania i deklaracją zgodności. 

W ramach nadzoru rynku, oprócz kontroli opisanych wyżej, inspektorzy pracy 
prowadzili również planowe kontrole wyrobów. Kontrole te opisano w rozdziale VI 
(punkt 5.15.) niniejszego sprawozdania.  
 
3.6. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

W 2008 roku w ramach tematu inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy przeprowadzili 147 kontroli. Kontrolowani pracodawcy zatrudniali ogółem prze-
szło 13 tysięcy pracowników. Podział kontrolowanych zakładów ze względu liczbę za-
trudnionych pracowników przedstawia się następująco: 
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 45 zakładów o zatrudnieniu od 1 do 9 pracowników, 

 55 zakładów o zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników, 

 32 zakłady o zatrudnieniu od 50 do 249 pracowników, 

 15 zakładów o zatrudnieniu powyżej 249 pracowników. 
W wyniku kontroli przeprowadzonych w 147 zakładach pracy stwierdzono, że 

najczęstszą nieprawidłowością było nieprzeprowadzanie szkoleń wstępnych i okreso-
wych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak szkoleń wstępnych ogólnych 
(instruktażu ogólnego) stwierdzono u 106 pracowników zatrudnionych w 26 zakładach 
(tj. w ok. 17,7% skontrolowanych zakładów). Natomiast instruktażowi stanowiskowemu 
nie poddano 131 pracowników, zatrudnionych w 28 zakładach (tj. w ok. 19% skontro-
lowanych zakładów), których dopuszczono do pracy bez wcześniejszego poddania ich 
instruktażowi stanowiskowemu.  Szkoleniom okresowym nie poddano 340 pracowni-
ków zatrudnionych w 41 zakładach (tj. w ok. 27,8% skontrolowanych zakładów). W 
większości przypadków nieprawidłowości dotyczące szkoleń okresowych wynikały z 
niezachowania wymogu przeprowadzenia pierwszego szkolenia okresowego pracow-
ników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w ciągu 12 miesięcy od chwili za-
trudnienia, a również nieprzestrzegania ustalonych częstotliwości kolejnych szkoleń 
okresowych. W jednym zakładzie stwierdzono brak szkolenia okresowego pracownika 
wykonującego zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.  W  zakresie szkoleń 
pracodawców stwierdzono nieprawidłowości w 25 zakładach ( tj. w ok.  17% kontrolo-
wanych zakładach). W głównej mierze dotyczyły one braku szkoleń pracodawców ( 22 
pracodawców). 

Znaczącym problemem ze względu na skalę występujących nieprawidłowości 
są zagadnienia dotyczące potwierdzania odbycia przez pracowników szkoleń wstęp-
nych w zakresie bhp na kartach szkolenia wstępnego, w tym niezgodności tej karty z 
określonym wzorem. Stwierdzono również nieprawidłowości dotyczące potwierdzania 
szkoleń okresowych na zaświadczeniach o odbyciu szkolenia okresowego, w tym 
zgodności tej karty z obowiązującym wzorem oraz przechowywania odpisów tych za-
świadczeń w aktach osobowych. Brak kart szkolenia wstępnego dotyczyło 4,4% liczby 
zbadanych pracowników, natomiast nieprawidłowości w zakresie potwierdzenia podpi-
sem na karcie odbycia szkolenia oraz zgodności karty z obowiązującym wzorem doty-
czyło 6,6% liczby zbadanych pracowników. Brak zaświadczeń ze szkolenia okresowe-
go dotyczyło 1,4% liczby zbadanych pracowników, natomiast nieprawidłowości w za-
kresie zgodności kart z obowiązującym wzorem dotyczyły 12% liczby zbadanych pra-
cowników.  

Następne w kolejności pod względem skali występowania problemu są niepra-
widłowości dotyczące programów szkoleń bhp, w szczególności: brak opracowania 
programów szkoleń, nieprzechowywanie przez pracodawcę aktualnych programów 
szkoleń, nieuwzględnienie w programach szkoleń zagadnień związanych z uciążliwo-
ścią pracy. Brak programów szkoleń bhp stwierdzono w 19 zakładach ( tj. w ok. 12,9% 
kontrolowanych zakładach) - dotyczyło 31% liczby zbadanych pracowników. Natomiast 
nieprawidłowości w zakresie niedostosowania programu szkoleń do rodzaju i warun-
ków pracy dotyczyły 9,8% liczby zbadanych pracowników. Przykładowo: w dwóch 
skontrolowanych zakładach program szkolenia wstępnego stanowiskowego nie ujmo-
wał zagadnień szkoleniowych, dotyczących ograniczania zagrożeń obciążenia układu 
mięśniowo-szkieletowego w związku z wykonywaniem ręcznych prac transportowych. 
W większości przypadków programy nie ujmowały: tematyki, formy realizacji i czasu 
trwania szkoleń wstępnych stanowiskowych oraz częstotliwości i czasu trwania szkoleń 
okresowych. 

W zakresie pozostałych zagadnień tematycznych, które wystąpiły w kontrolo-
wanych zakładach stwierdzono, że: w 23% zakładów pracodawcy nie konsultowali z 
pracownikami lub przedstawicielami pracowników działań dotyczących szkolenia pra-
cowników, w ok. 10% zakładów pracodawcy organizując szkolenia nie spełnili wyma-
gań stawianych organizatorom szkolenia w zakresie prowadzenia wymaganej doku-
mentacji dotyczącej szkoleń. 
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  W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to nie-
znajomość obowiązujących przepisów prawa pracy przez pracodawców i osoby działa-
jące w ich imieniu oraz ograniczanie przez pracodawców wydatków finansowych na 
szkolenia pracowników, tj. wypełnienie nałożonych obowiązków w zakresie szkoleń 
bhp jak najmniejszym kosztem. 

W celu usunięcia ww. nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali ogółem 172 
decyzje nakazowe, w tym 18 decyzji ustnych zrealizowanych w czasie trwania kontroli. 
Ponadto skierowano do pracodawców 158 wniosków regulujących nieprawidłowości 
związane tematycznie ze szkoleniami pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy. W stosunku do 11 pracodawców winnych naruszenia obowiązujących przepi-
sów w zakresie szkolenia pracowników (łącznie 17 wykroczeń) zastosowano mandaty 
karne na łączną kwotę 12750 złotych. Wobec 3 osób winnych popełnienia wykroczeń 
skierowano wnioski do sądu, a w przypadku 8 innych osób winnych naruszenia obo-
wiązujących przepisów w ww. zakresie zastosowano środki wychowawcze.  

Efektem działań kontrolnych inspektorów pracy i podjętych w formie skierowa-
nych do pracodawców środków prawnych, dotyczących tematyki szkoleń pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest przede wszystkim usunięcie stwierdzo-
nych nieprawidłowości i doprowadzenie stanu niezgodnego z prawem w kontrolowa-
nych zakładach do wymagań obowiązujących przepisów. Według posiadanych infor-
macji, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali przeszło 
82% decyzji i uwzględnili przeszło 85% wniosków. W efekcie większość stwierdzonych 
nieprawidłowości usunięto. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto przykłady uzyska-
nych efektów w niektórych zakładach. 

Tabela nr 3.6.1.  

 
     

Zakład 

             

Opis uzyskanych efektów 

Liczba pra-
cownik, 
których 

uzyskany 
efekt dotyczy 

I.  - pracowników poddano ponownemu instruktażowi ogólnemu, 
- pracowników poddano ponownemu instruktażowi stanowiskowemu, 
- pracowników poddano instruktażowi stanowiskowemu, 
- pracodawca poddał się szkoleniu okresowemu bhp, 
- opracowano programy szkoleń wstępnych stanowiskowych, 
- zapewniono wykonywanie instruktażu ogólnego szkoleń wstępnych przez 

pracownika służby bhp, 
- zapewniono wykonywanie instruktażu stanowiskowego przez pracowni-

ków kierujących pracownikami, 

     11 
     11 
       5 
     11  
     18 

      

11 
      

     11 

II.  - pracowników poddano instruktażowi ogólnemu, 
- pracowników poddano instruktażowi stanowiskowemu, 
- pracowników poddano szkoleniu okresowemu, 
- pracodawca poddał się szkoleniu okresowemu bhp, 

    10 
     10   
       4 
     10 

III.  - pracowników poddano instruktażowi ogólnemu, 
- pracowników poddano instruktażowi stanowiskowemu, 
- opracowano programy szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp, 
- poddano pracownika służby bhp szkoleniu dla pracowników służby bhp, 
- dokonano konsultacji pracodawcy z przedstawicielami pracowników w za-

kresie ustalenia częstotliwość i czas trwania szkoleń okresowych, 

        6 
        6 

            86 
              1 

 
        86 

IV.  - pracowników poddano szkoleniu wstępnemu, 
- pracowników poddano szkoleniu okresowemu, 
- pracodawca poddał się szkoleniu okresowemu bhp, 
- utworzono w zakładzie służbę BHP, 
- opracowano programy szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu bhp, 

        4 
        2 
        4 
        4 

4  

V.  - pracowników poddano instruktażowi ogólnemu, 
- pracowników poddano instruktażowi stanowiskowemu, 
- pracodawca poddał się szkoleniu okresowemu bhp, 

       7 
       7 
       7 

 
Podsumowując, ustalenia dokonane w czasie działań kontrolnych inspektora 

pracy pozwalają ocenić stan przestrzegania przepisów dotyczących szkoleń pracowni-
ków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jako odbiegający od oczekiwań w róż-
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nym zakresie. W wyniku kontroli zakładów stwierdzono nieprawidłowości wynikające z 
natury organizacyjno-porządkowej jak i nieprawidłowości o charakterze formalnym. 
Ww. nieprawidłowości wynikają nie tylko z ograniczania wydatków, ale także z braku 
prawidłowej organizacji pracy odpowiedzialnych służb oraz pomniejszania znaczenia 
(często lekceważenia) zagadnień szkolenia pracowników w zakresie bhp ze strony 
pracodawców i osób kierujących pracownikami, skupiających się głównie na prowa-
dzeniu podstawowej działalności.  Z tych względów należy kontynuować kontrole w 
tym obszarze w latach następnych. 
 
3.7. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnospraw-

nych 
 
W roku sprawozdawczym kontrole dotyczące zatrudniania osób niepełnospraw-

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

 

Tabela nr 3.7.1. 
Nazwa tematu Liczba 

kontroli 

A. Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej  25 

B. Kontrole zakładów ubiegających się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej 3 

C. Kontrole zakładów nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej i nieubiegających się o 
jego nadanie, a przystosowujących stanowiska pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych 

254 

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

11 

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

6 

F. Kontrole zakładów ubiegających się o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej - 

G. Kontrole zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej 1 

 

W ramach podtematu A przeprowadzano kontrole, o których mowa w art. 30 ust. 
3c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych.  

Pracodawców, którzy nie mieli wcześniej statusu zakładu pracy chronionej i ubie-
gali się o jego nadanie kontrolowano w ramach podtematu B. W ramach tego tematu 
przeprowadzono również kontrole pracodawców posiadających status przyznany na 
czas określony i zainteresowanych jego przedłużeniem. 

W ramach kolejnego podtematu C przeprowadzono kontrole zakładów nie posia-
dających statusu zakładu pracy chronionej i nie ubiegających się o jego nadanie, a 
przystosowujących tworzone lub istniejące stanowiska pracy do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.  

Kontrole zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej tworzących no-
we oddziały lub inne jednostki organizacyjne (podtemat D) były przeprowadzane w 
miarę napływania do Okręgu wniosków o dokonanie oceny pomieszczeń pracy, w któ-
rych pracodawcy zamierzali rozszerzyć prowadzoną działalność. Wnioskodawcami byli 
pracodawcy posiadający status prowadzącego zakład pracy chronionej – zarówno z 
terenu naszego województwa, jak i z innych regionów.  

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

 
Tabela nr 3.7.2. 

Temat Dane statystyczne dotyczące kontroli lub kontrolowanych podmiotów 

A.   Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej zlokalizowanych na terenie 
działania okręgowego inspektoratu pracy - 81 

 Liczba skontrolowanych zakładów pracy chronionej ogółem – 22 
 Liczba skontrolowanych oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych zakładów pracy chronionej, 

których siedziba zlokalizowana jest poza terenem działania OIP – 4 

B.   Liczba wniosków zgłoszonych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie decyzji o spełnieniu 
przez zakład warunków uprawniających do nadania mu statusu zakładu pracy chronionej - 3 33 
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 Liczba wydanych przez inspektorów pracy decyzji ogółem 3, w tym 1 negatywne  
C.   Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii dotyczącej przy-

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

a) na podst. art. 26 ust.6 ustawy o rehabilitacji – 32 
b) na podst. Art. 26e ust. 5 ustawy o rehabilitacji – 112 
c) na podst. art. 4 ust.5 ustawy o rehabilitacji – 110 

 Liczba skontrolowanych stanowisk pracy:  
a) 41 dla 41 osób niepełnosprawnych (na podst. art. 26 ust.6 ustawy o rehabilitacji) 
b) 146 dla 149 osób niepełnosprawnych (na podst. art. 26e ust.5 ustawy o rehabilitacji) 
c) 180 dla 182 osób niepełnosprawnych (na podst. art. 4 ust.5 ustawy o rehabilitacji) 

 Liczba wydanych opinii ogółem:  
a) 32 w tym negatywnych 3 (na podst. art. 26 ust.6 ustawy o rehabilitacji) 
b) 112 w tym negatywnych 8 (na podst. art. 26e ust.5 ustawy o rehabilitacji) 
c) 110 w tym negatywnych 8 (na podst. art. 4 ust.5 ustawy o rehabilitacji) 

D.   Liczba wniosków zgłoszonych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie (rozszerzenie) posta-
nowienia/decyzji o spełnieniu przez nowo utworzony oddział zakładu pracy chronionej/jednostkę or-
ganizacyjną warunków uprawniających do posiadania statusu zakładu pracy chronionej - 13 

 Liczba wydanych decyzji: ogółem - 13, w tym negatywnych - 0 

E.   Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii dotyczącej two-
rzonych stanowisk pracy chronionej w zakładach posiadających status zakładu pracy chronionej – 6 
(na podst. art. 26e ust.5 ustawy o rehabilitacji) 

 Liczba skontrolowanych stanowisk pracy - 8 dla 8 osób 
 Liczba wydanych opinii (zaopiniowanych stanowisk): ogółem – 6 (0), w tym negatywnych – 0 (0) 

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

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

G.   Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej zlokalizowanych na 
terenie działania okręgowego inspektoratu pracy – 4 

 Liczba skontrolowanych zakładów aktywności zawodowej ogółem - 1  

 
Ogółem, w 2008 roku, w związku z realizacją tematu u 236 podmiotów, przepro-

wadzono łącznie 300 kontroli. Celem wszystkich tych kontroli było sprawdzenie czy 
pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne przestrzegają przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do obiektów, pomieszczeń i stanowisk 
pracy oraz czy uwzględniają potrzeby tych osób w zakresie przystosowania stanowisk, 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych do ich ograniczonej 
sprawności.  

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

Tabela nr 3.7.3. 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba kontrolowanych zakładów, 
w których stwierdzono nieprawi-

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

Uwagi 

2008 2007 2006 

eksploatacja instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych 

A 
B 

12 
10 

11 
4 

9 
11 

brak lub niewłaściwe zabezpieczenie instalacji i 
urządzeń energetycznych 

maszyny i urządzenia A 
B 

6 
7 

9 
0 

14 
5 

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

budynki i pomieszczenia pracy A 
B 

4 
5 

4 
6 

12 
7 

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

bariery architektoniczne A 
B 

6 
5 

2 
4 

11 
4 

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

pomieszczenia higieniczno-
sanitarne 

A 
B 

6 
14 

8 
18 

22 
12 

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

oświetlenie pomieszczeń pracy 
światłem dziennym bądź elek-
trycznym 

A 
B 

2 
4 

6 
4 

4 
4 

niewłaściwe oświetlenie lub jego brak 

wymiana powietrza w pomiesz-
czeniach pracy, a także instala-
cja wychwytująca 

A 
B 

1 
4 

2 
2 

4 
3 

brak lub niewłaściwa wymiana powietrza, brak 
lub niewłaściwa instalacja wychwytująca 
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i odprowadzająca pary, gazy i 
pyły z miejsca ich powstania 

praca w godzinach nadliczbo-
wych 

A 0 5 9 zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, praca 
ponad dopuszczalny limit godzin nadliczbowych 

urlopy A 3 13 7 zaległe urlopy wypoczynkowe i urlopy dodatko-
we 

szkolenie w zakresie bhp A 6 16 12 brak szkoleń 

badania lekarskie 
-wstępne, okresowe i kontrolne 

A 0 9 4 brak badań, zatrudnienie niezgodnie z orzecze-
niem 

 

Według inspektorów pracy, najczęstsze przyczyny naruszeń prawa w kontrolo-
wanych zakładach pracy to: niedostateczna znajomość przepisów dot. zatrudniania 
osób niepełnosprawnych, rzadziej lekceważenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
  W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali ogó-
łem 429 decyzji oraz skierowali do pracodawców 186 wniosków w wystąpieniach. W 
związku z ujawnionymi w trakcie kontroli wykroczeniami, inspektorzy pracy 5 osób uka-
rali mandatami karnymi na łączną kwotę 5800zł, a wobec 4 osób zastosowano środek 
oddziaływania wychowawczego. Według informacji dostępnych w dniu sporządzania 
niniejszego sprawozdania, wykonano 408 decyzji (przeszło 95% wydanych) i uwzględ-
niono 166 wniosków (prawie 90% skierowanych). W efekcie realizacji tych środków 
prawnych usunięto zdecydowaną większość stwierdzonych uchybień. Oznacza to po-
prawę warunków pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to przede wszystkim przygotowania pracow-
ników do pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, obiektów i pomieszczeń pracy, 
urządzeń i instalacji energetycznych, maszyn i urządzeń technicznych oraz oceny ry-
zyka zawodowego. 
  Podsumowując, kontrole w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne 
wykazują nadal istotne nieprawidłowości z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy oraz 
praworządności. Jednak z roku na rok odnotowuje się poprawę pod tym względem. 
Rośnie odsetek kontroli, podczas których nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w 
zakresie prawnej ochrony stosunku pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  
  Na zakończenie należy dodać, że w roku sprawozdawczym nie ustało, obser-
wowane od 2002 roku, zjawisko polegające na zmniejszaniu się ogólnej liczby zakła-
dów pracy chronionej z powodu upadłości, nieprzedłużenia statusu zakładu pracy 
chronionej przyznanego na czas określony lub rezygnacji ze statusu na skutek znacz-
nego ograniczenia zatrudnienia. Na dzień 31 grudnia 2002 roku na trenie województwa 
warmińsko-mazurskiego działało 101 zakładów posiadających status zakładu pracy 
chronionej, a na dzień 31 grudnia 2008 roku – 81. 
 
3.8. Ocena ryzyka zawodowego 
 

W ramach realizowanego tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 65 kontroli w 
65 zakładach pracy, zatrudniających łącznie 5823 pracowników. W tabeli zamieszczo-
nej poniżej obrazowo przedstawiono zakres tych kontroli, nieprawidłowości oraz środki 
prawne zastosowane w celu ich usunięcia. 

 
Tabela nr 3.81. 

Badane zagadnienie 

Liczba 
zakła-
dów, w 
których 

nie 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
zakła-
dów, w 
których 
stwier-
dzono 

uchybie-
nia 

Liczba prac. 
(P), stan. 

(S), których 
stwierdzone 
uchybienie 

dot. 

Przygotowanie oceny ryzyka zawodowego     

Czy w zakładzie sporządzono wykaz stanowisk pracy? 53 11   

Czy w zakładzie określono sposób dokumentowania oceny ryzyka zawodowego? 61 3   
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Czy w zakładzie ustalono sposób poinformowania pracowników o ryzyku zawodo-
wym występującym na stanowisku pracy? 

50 14  
 

Czy pracodawca zapewnił niezbędne środki organizacyjne, techniczne do przepro-
wadzania oceny ryzyka zawodowego? 

62 2  
 

Czy pracodawca zapewnił odpowiednio przygotowane osoby odpowiedzialne za 
przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego? 

60 4  
 

Informacje potrzebne do oceny ryzyka zawodowego 

Czy w zakładzie zostały zebrane aktualne informacje potrzebne do oceny ryzyka 
zawodowego? 

51 13  
 

Czy pracodawca konsultuje z pracownikami sposób przeprowadzania oceny ryzyka 
zawodowego oraz sposób informowania o ryzyku występującym na st. pracy? 

47 17  
 

Czy w zakładzie określono metodę szacowania poziomu ryzyka zawodowego? 58 6   

Czy w zakładzie określono kryteria oceny ryzyka zawodowego? 57 7   

Identyfikacja zagrożeń     

Czy w zakładzie zostały zidentyfikowane wszystkie zagrożenia występujące na sta-
nowiskach pracy? 

43 21 416 P 

  64 S 

Oszacowanie ryzyka zawodowego     

Czy pracodawca oszacował poziom ryzyka zawodowego?  60 4 48 P 

Czy poziom ryzyka zawodowego oszacowano dla każdego zidentyfikowanego zagro-
żenia występującego na stanowisku pracy? 

53 7 359 P 

  44 S 

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego 

Czy pracodawca wyznaczył dopuszczalność ryzyka zawodowego?  56 4 312 P 

Czy dopuszczalność ryzyka zawodowego wyznaczono dla każdego zidentyfikowane-
go zagrożenia występującego na stanowisku pracy? 

45 7 529 P 

  87 S 

Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego 

Czy po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowego zaplanowano działania korygujące 
i/lub zapobiegawcze?  

29 13 942 
P 

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

24 1  
 

Czy zaplanowane działania zostały zrealizowane? 22 3 15 P 

Czy po zrealizowaniu zaplanowanych działań korygujących i/lub zapobiegawczych przeprowa-
dzono ocenę ryzyka zawodowego resztkowego, umożliwiającą sprawdzenie skuteczności 
podjętych działań? 

16 3  
 

Czy w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych niebezpieczne procesy technologiczne 
zastępowane są bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi? 

9 0 0 
S 

Czy w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych niebezpieczne urządzenia zastępowa-
ne są bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi? 

9 0 0 
M 

Czy w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych niebezpieczne substancje i inne mate-
riały zastępowane są bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi? 

4 0 
0 
 

N 

Czy w wyniku stosowanych środków profilaktycznych, środki ochrony zbiorowej mają priorytet 
nad środkami ochrony osobistej? 

10 0 0 
S 

Ustalenia końcowe     

Czy ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzono na wszystkich stanowiskach pracy (grupach 
stanowisk)? 

49 11 92 P 

  21 S 

Czy w zakładzie dokonano oceny ryzyka zawodowego przy tworzeniu nowych stanowisk 
pracy? 

7 5 12 P 

  7 S 

Czy w zakładzie dokonano oceny ryzyka zawodowego przy wprowadzaniu zmian technolo-
gicznych, organizacyjnych na stanowiskach pracy? 

5 2 11 P 

  2 S 

Czy w zakładzie dokonano oceny ryzyka zawodowego po zmianie obowiązujących wymagań 
prawa pracy, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy? 

12 5 169 P 

  18 S 

Czy w zakładzie dokonano oceny ryzyka zawodowego po wprowadzeniu zmian w stosowa-
nych środkach ochronnych? 

6 1 2 P 

  1 S 

Czy w ocenie ryzyka zawodowego uwzględniono kryteria dla kobiet ciężarnych i osób młodo-
cianych lub niesprawnych? 

20 9  
 

Czy udokumentowano ocenę ryzyka zawodowego? 60 0   

Czy pracodawca poinformował pracowników o istniejących zagrożeniach na stanowiskach, na 
których wykonują pracę? 

53 7 212 
P 

Czy pracodawca poinformował pracowników o ryzyku zawodowym na stanowiskach, na któ-
rych wykonują pracę? 

49 11 83 
P 

Czy służba bhp lub osoby wypełniające jej zadania uczestniczą w ocenie ryzyka zawodowego? 57 3   

 
Inspektorzy pracy stwierdzili, że na 65 skontrolowanych zakładów, tylko w jed-

nym zakładzie pracodawca nie podjął żadnych działań związanych z oceną ryzyka za-
wodowego. W pozostałych 64 zakładach inspektorzy pracy ocenili sporządzoną doku-
mentację z oceny ryzyka. Z powyższego zestawienia wynika, że 11 zakładach na 21 
stanowiskach i dla 92 pracowników pracodawcy nie przeprowadzili oceny ryzyka za-
wodowego na wszystkich stanowiskach (grupach stanowisk). Tworząc nowe stanowi-
ska pracy pięciu pracodawców nie oceniło ryzyka zawodowego na 7 stanowiskach pra-
cy dla 12 pracowników. Dwóch pracodawców nie oceniło ryzyka zawodowego po 
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wprowadzeniu zmian technologicznych lub organizacyjnych. Mimo zmiany obowiązują-
cych przepisów prawa pracy, dotyczących ocenianych stanowisk pracy, 5 pracodaw-
ców na 18 stanowiskach pracy i dla 169 pracowników nie oceniło ponownie ryzyka 
zawodowego. Inspektorzy pracy stwierdzili, że 7 pracodawców wprowadziło zmiany w 
stosowanych środkach ochronnych na stanowiskach pracy. W jednym przypadku po 
zmianie tych środków pracodawca nie przeprowadził ponownej oceny ryzyka zawodo-
wego. Mimo zatrudniania kobiet w ciąży, pracowników młodocianych lub niepełno-
sprawnych, 9 pracodawców nie uwzględniło w ocenie ryzyka zawodowego odmiennych 
kryteriów dla tych grup pracowników. Inspektorzy pracy nie stwierdzili przypadku nie-
udokumentowanej oceny ryzyka. Siedmiu pracodawców nie poinformowało 212 pra-
cowników o istniejących zagrożeniach na stanowiskach pracy. Pomimo ocenienia i 
udokumentowania ryzyka zawodowego, 11 pracodawców nie poinformowało o wyni-
kach tej oceny 83 pracowników. W trzech zakładach inspektorzy pracy stwierdzili, że 
służba bhp lub osoby wypełniające jej zadania nie uczestniczyły w ocenie ryzyka za-
wodowego. Brak oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy naj-
częściej wynikał ze zbyt ogólnego (dla potrzeb oceny ryzyka) określania stanowisk 
pracy, przez co pomijano stanowiska pracy przy obsłudze niektórych maszyn lub urzą-
dzeń. Po utworzeniu nowych stanowisk pracy (wprowadzeniu nowych maszyn) lub 
wprowadzeniu zmian technologicznych na istniejących stanowiskach, pracodawcy nie 
przeprowadzali kolejnej oceny, ponieważ nie widzieli konieczności jej przeprowadze-
nia, skoro mieli już sporządzoną dokumentację dla danego stanowiska pracy. 

W ocenie inspektorów pracy, ujawnione nieprawidłowości wynikają przede 
wszystkim z braku zainteresowania pracodawców problematyką oceny ryzyka. W oce-
nie kontrolowanych pracodawców jest to biurokratyczny obowiązek narzucony przez 
prawo i egzekwowany przez instytucje kontrolne. Nie doceniają oni roli oceny ryzyka 
zawodowego, jako narzędzia pozwalającego na pełną identyfikację zagrożeń oraz na 
ustalenie działań mających na celu ich eliminację lub ograniczenie. Kolejne przyczyny 
stwierdzonych nieprawidłowości to brak aktu prawnego określającego jednoznacznie 
sposób przeprowadzania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego oraz brak do-
statecznej wiedzy i kompetencji ze strony osób dokonujących tej oceny. 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali ogó-
łem 52 decyzje oraz skierowali do pracodawców 104 wnioski w wystąpieniach. Według 
informacji dostępnych w dniu sporządzania niniejszego sprawozdania, wykonano 45 
decyzji (przeszło 87% wydanych) i uwzględniono 72 wnioski (prawie 70% skierowa-
nych). W efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto zdecydowaną większość 
stwierdzonych uchybień. W wyniku realizacji nakazów inspektorów pracy, pracodawcy: 
ocenili ryzyko zawodowe z uwzględnieniem zagrożeń, które nie były dotychczas ziden-
tyfikowane, ocenili ryzyko na stanowiskach pracy pominiętych w poprzedniej ocenie 
ryzyka, lub na nowych stanowiskach pracy, zapoznali pracowników z oceną ryzyka 
zawodowego. W wyniku realizacji wniosków ujętych w wystąpieniach pracodawcy: po-
prawili dotychczasową dokumentację z oceny ryzyka zawodowego, uwzględnili wymogi 
przepisów bhp w kolejnej ocenie ryzyka, ustalili sposób informowania pracowników o 
ryzyku zawodowym, przeprowadzili konsultacje z pracownikami w zakresie oceny ryzy-
ka. 

Podsumowując, wyniki kontroli ujawniają, że w dalszym ciągu wielu pracodaw-
ców nie postrzega oceny ryzyka zawodowego jako skutecznego narzędzia do kształ-
towania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Z tego względu widzimy po-
trzebę kontynuowania w latach następnych działań kontrolno-nadzorczych jak i infor-
macyjno-prewencyjnych mających służyć zwiększeniu poziomu wiedzy pracodawców i 
pracowników na temat oceny ryzyka zawodowego. 

 
3.9.  Kontrole robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych (zagroże-

nia o charakterze publicznym) 
 
W 2008 roku inspektorzy pracy w 41 miejscach przeprowadzili kontrole w 
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związku ze stwierdzeniem w trakcie rutynowej działalności zagrożeń o charakterze 
publicznym lub w związku ze zgłoszeniem takich zagrożeń. Łącznie przeprowadzono 
47 kontroli. Kontrole te dotyczyły 44 podmiotów. Najwięcej kontroli przeprowadzono w 
miejscach, w których prowadzone były prace budowlane związane ze wznoszeniem 
budynków lub ich remontem (34 kontroli z 47). Kolejnymi pod względem liczby stwier-
dzonych nieprawidłowości były miejsca, w których wykonywano roboty drogowe i mo-
stowe (11 kontroli). Pozostałe kontrole przeprowadzono w miejscach prowadzenia prac 
związanych z: cięciem sanitarnym drzew przy ulicy (1 kontrola), przebudową targowi-
ska miejskiego (1 kontrola). 

Tabela nr 3.9.1. 

 
Zagrożenie publiczne 

Liczba skontrolowa-
nych miejsc, w których 
stwierdzono nieprawi-

dłowości  

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

30 
 

Brak oznakowania lub niewłaściwe oznakowanie w przypadku robót prowadzo-
nych na odcinkach czynnego ruchu drogowego (nie zastosowano i/lub nieodpo-
wiednio rozmieszczono znaki drogowe; brak lub niesprawne oświetlenie sygnali-
zacyjne) 

4 
 

Brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych przed dostępem osób postronnych 
w miejscu prowadzenia robót drogowych (np. wykopów) 

4 

Nieprawidłowa kładka dla pieszych (brak właściwej balustrad) w miejscu prowa-
dzenia robót drogowych 

1 
 

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

1 

Brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych w trakcie przebudowy targowiska 
miejskiego 

1 

 

Kontrole wykazały niezadowalający stan bezpieczeństwa przy wykonywaniu ro-
bót w miejscach ogólnodostępnych. Najwięcej nieprawidłowości mających charakter 
zagrożeń publicznych stwierdzono w trakcie budowy lub remontu budynków. Najczę-
ściej stwierdzano brak zabezpieczenia strefy niebezpiecznej, w szczególności stref, w 
których istniało zagrożenie upadku z góry przedmiotów. Zazwyczaj stwierdzone zagro-
żenia o charakterze publicznym nie były jedynymi stwierdzanymi nieprawidłowościami.  

Stwierdzone przez inspektorów nieprawidłowości pracodawcy tłumaczyli dużym 
tempem prowadzenia prac wymuszanym przez inwestorów oraz dużymi kosztami wy-
konania stosownych zabezpieczeń. Natomiast w opinii inspektorów pracy przyczyn 
należy upatrywać przede wszystkim w: 

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

 pośpiechu i niefrasobliwości przy wykonywaniu prac, dążeniu wykonawcy do 
dotrzymania terminu realizacji inwestycji „za wszelką cenę”, w tym również 
kosztem świadomego stwarzania zagrożeń publicznych, 

 podejmowaniu się wykonywania robót przez firmy nie posiadające odpowied-
niego przygotowania technicznego i organizacyjnego, 

 niewłaściwej organizacji i koordynacji robót wykonywanych w miejscach ogól-
niedostępnych, 

 tolerowaniu odstępstw od zasad bhp przez osoby pełniące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie.  

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali ogółem 332 
decyzje, w tym 74 decyzje, których celem było usunięcie zagrożeń publicznych (tj. de-
cyzje nakazujące: zabezpieczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, właściwe 
oznakowanie czynnego odcinka drogi, zabezpieczenie placu budowy przed dostępem 
osób niezatrudnionych, wykonanie daszka ochronnego nad przejściami, drogami ko-
munikacyjnymi itp.). W związku z ujawnionymi wykroczeniami, w 2 przypadkach skie-
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rowano do sądu wniosek o ukaranie osoby winnej, a 24 osoby ukarano mandatami 
karnymi w łącznej wysokości 26.000zł. W wyniku interwencji inspektorów pracy we 
wszystkich przypadkach usunięto zagrożenia publiczne. 

Podsumowując, przeprowadzone kontrole wskazują na wiele powtarzających 
się nieprawidłowości w trakcie wykonywania prac w miejscach ogólnodostępnych. 
Najwięcej związanych jest z zabezpieczeniem stref niebezpiecznych. Zdecydowane 
działania inspektorów w czasie kontroli doprowadziły do likwidacji wielu zagrożeń o 
charakterze publicznym, jak i innych nieprawidłowości wynikających z wadliwie skon-
struowanych i posadowionych rusztowań, prowadzenia robót na wysokości bez odpo-
wiedniego zabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości, eksploatacji 
niesprawnych maszyn budowlanych i prowizorycznie wykonanych instalacji elektrycz-
nych. Usunięcie tych zagrożeń nie gwarantuje jednak trwałej poprawy, gdyż ujawnione 
wcześniej zagrożenia pojawiają się ponownie na innej budowie (miejscu ogólnie do-
stępnym) prowadzonej przez tego samego pracodawcę lub na tej samej budowie 
(miejscu ogólnodostępnym), gdy prace kontynuują inne firmy. Potwierdza to potrzebę 
częstych wizytacji robót prowadzonych w miejscach ogólnie dostępnych. Ponadto wi-
dzimy potrzebę rozwijania działania prewencyjnych innych niż działania kontrolne, w 
tym działań o charakterze promocyjnym i doradczym. Należy dążyć do zmiany po-
strzegania zagadnień ochrony pracy przez ogół pracodawców poprzez popularyzację 
zagadnień ochrony pracy.  

 
3.10. Realizacja zadań służby bhp 

 
W roku sprawozdawczym w Okręgu w ramach tematu przeprowadzono 71 kon-

troli. W kontrolowanych zakładach było zatrudnionych ogółem 17074 pracowników. W 
tabeli zamieszczonej poniżej określono zakres tych kontroli i stwierdzone nieprawidło-
wości. 

Tabela nr 3.10.1. 

 
Badane zagadnienie 

 
P - pracownicy, D - dokumenty, Z - inne 

Liczba 
zbada-
nych 

Nieprawidłowości 

Braki 
Uchybie-

nia 

Służba bhp     

Podległość służby bhp Z 39  2 

Zgodność liczby pracowników w służbie bhp z rozporządzeniem Z 39  4 

Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych  przez służbę bhp/ osoby wy-
konujące zadania służby bhp/pracodawców 

P 78 1  

Szkolenia okresowe pracowników służby bhp/ osób wykonujących 
zadania służby bhp/pracodawców 

P 73 4 0 

Realizacja zadań     

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania prze-
pisów bhp w zakładzie 

Z 70 12 3 

Informowanie pracodawcy o zagrożeniach zawodowych  Z 69 10  

Przedstawienie pracodawcy okresowych analiz stanu bhp Z 63 24  

Przedstawienie pracodawcy propozycji rozwiązań zmierzających do 
poprawy warunków pracy  

Z 52 13  

Udział w opiniowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu Z 38 3  

Wnioskowanie w zakresie wymagań bhp w stosowanych oraz nowo 
wprowadzanych procesach produkcyjnych  

Z 33 3  

Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub 
obiektów przebudowywanych na pomieszczenia pracy 

Z 31 3  

Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się 
wykonywana pracą  

Z 67 9  

Opiniowanie instrukcji bhp na stanowiskach pracy D 454 24  

Udział w doborze środków ochrony indywidualnej na st. pracy Z 62 6  

Współpraca w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu szko-
leń w dziedzinie bhp 

Z 68 5  

Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie  bhp  Z 73 10  

Przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych 
dla zdrowia w środowisku pracy 

D 101 2  
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Udział w postępowaniu powypadkowym D 192 0 1 

Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy  D 57 0  

Udział w analizowaniu odnotowanych chorób zawodowych  D 14  0 

Prowadzenie rejestru chorób zawodowych i podejrzeń o te choroby D 18 0  

Obciążanie służby bhp/osób wykonujących zadania służby bhp za-
daniami innymi niż wymienione w rozporządzeniu 

Z 37  3 

 
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali ogó-

łem19 decyzji oraz skierowali do pracodawców 44 wnioski w wystąpieniach. W efekcie 
realizacji tych środków prawnych usunięto większość stwierdzonych uchybień. W tabeli 
zamieszczonej poniżej zawarto przykłady tych efektów. 

Tabela nr 3.10.2. 

 
Uzyskane efekty 

Liczba zakła-
dów, w któ-

rych uzyskano 
efekty 

Liczba pracow-
ników, których 
uzyskany efekt 

dotyczy 

Dokonano okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy  10 1138 

Utworzono służbę bezpieczeństwa i higieny pracy  3 606 

Wprowadzono zmiany w zakresie organizacji służby bhp 3 497 

Usunięto różne nieprawidłowości związane z działalnością służby bhp 13 1745 

 
Podsumowując, w ostatnich latach zauważalna jest poprawa w zakresie reali-

zacji zadań przez służby bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie działania Okręgu. 
Niemniej nadal stwierdza się uchybienia. Z powyższego zestawienia wynika, że szcze-
gólnie dużo nieprawidłowości polegało na braku okresowych analiz stanu bhp i propo-
zycji zmierzających do poprawy warunków pracy, nieprzeprowadzaniu kontroli warun-
ków pracy, a także braku współpracy służb bhp w zakresie opiniowania instrukcji z za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Z tego względu widzimy 
potrzebę kontynuowania w latach następnych działań kontrolno-nadzorczych. 
  
3.11. Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem 

 
W 2008 roku inspektorzy pracy Okręgu przeprowadzili 44 szczegółowe kontrole 

dot. przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Kontrolo-
wani pracodawcy zatrudniali ogółem ok. 4,4 tys. pracowników, w tym ok. 3,0 tys. ko-
biet. W tabeli zamieszczonej poniżej określono zakres tych kontroli i stwierdzone nie-
prawidłowości. 

Tabela nr 3.11.1. 

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

 
 

Badane zagadnienie 
Liczba 

pracodaw-
ców, u 
których 

problem nie 
wystąpił 

Liczba 
pracodaw-

ców, u 
których nie 
stwierdzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
pracodaw-

ców, u 
których 

stwierdzono 
nieprawi-
dłowości  

Liczba pra-
cowników (P) 
dokumentów 
(D) w stosun-
ku, do których 
stwierdzono 
nieprawidło-

wości 
1 2 3 4 5 

Czy przestrzegano przepisów dotyczących wypowiada-
nia i rozwiązywania umowy o pracę z kobietą w ciąży 
lub w okresie urlopu macierzyńskiego albo pracownikiem – 
ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu 
macierzyńskiego? 

33 
 

7 
 

4 
 

4 
 

P 

Czy przestrzegano przepisów dotyczących przedłużenia umowy 
na czas określony do dnia porodu? 

39 
 

5 
 

0 
 

0 
 P 

Czy pracodawca przestrzega zakazu rozwiązywania stosunku 
pracy w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o 
udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego 
urlopu (z zastrzeżeniem wyjątków z art. 186

1
 § 1 Kodeksu pra-

cy)? 

31 
 

13 
 

0 
 

0 
 

P 

Czy pracodawca przeniósł kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko 
piersią do innej pracy? 

41 
 

2 
 

1 
 

1 
 P 
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Czy pracodawca w przypadku niemożności przeniesienia do 
innej pracy, zwolnił kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią 
na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy? 

43 
 

1 
 

0 
 

0 
 

P 

Czy pracodawca przestrzega zakazu zatrudniania kobiet w ciąży 
powyżej 8 godzin na dobę? 

20 
 

22 
 

2 
 

2 
 P 

Czy pracodawca przestrzega zakazu zatrudniania kobiet w ciąży 
w porze nocnej? 

23 
 

21 
 

0 
 

0 
 P 

Czy pracodawca przestrzega zakazu zatrudniania kobiet w ciąży 
w godzinach nadliczbowych? 

19 
 

24 
 

1 
 

1 
 P 

Czy pracodawca przestrzega zakazu zatrudniania kobiet w ciąży 
w systemie przerywanego czasu pracy? 

32 
 

12 
 

0 
 

0 
 P 

Czy przestrzegano przepisów dotyczących udzielania urlopu 
wychowawczego? 

22 
 

20 
 

2 
 

2 
 P 

Czy na wniosek pracownika wychowującego co najmniej jedno 
dziecko w wieku do lat 14, udzielono zwolnienia od pracy na dwa 
dni w roku kalendarzowym?  

14 
 

30 
 

0 
 

0 
 

P 

Czy prawidłowo wypłacane są świadczenia związane z ciążą 
i macierzyństwem?  

18 
 

25 
 

1 
 

1 
 P 

Czy pracodawca ustalił wykaz prac wzbronionych kobietom 
(dotyczy pracodawców zobowiązanych do utworzenia regulami-
nu pracy)?  

12 
 

15 
 

17 
 

17 
 

D 

Czy kobiety są zatrudniane wyłącznie przy pracach dozwolo-
nych?  

0 
 

41 
 

3 
 

5 
 P 

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

43 
 

1 
 

0 
 

0 
 

P 

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

44 
 

0 
 

0 
 

0 
 

P 

 

 W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, 
inspektorzy pracy skierowali do 27 pracodawców łącznie 31 wniosków. Ponadto 
wydano 2 decyzje skierowania do innych prac 2 kobiet zatrudnionych przy pracach 
wzbronionych. W związku z ujawnionymi wykroczeniami przeciwko prawom 
pracownika, w jednym przypadku skierowano do sądu wnioski o ukaranie, a w 4 
przypadkach osoby winne ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 5400zł. 
Według posiadanych informacji, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania 
pracodawcy uwzględnili ponad 80% zaleceń. W efekcie tego usunięte zostały prawie 
wszystkie nieprawidłowości, o których mowa wyżej. 

Z analizy danych wynika, że najczęściej ujawnianą nieprawidłowością był brak 
wykazu prac wzbronionych kobietom. Pracodawcy często kwestionowali obowiązek 
ustalenia tego wykazu w regulaminie pracy. Uznawali, że wykaz prac wzbronionych 
kobietom określają powszechnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Mini-
strów, które powinny być stosowane wprost bez konieczności dokonania dodatkowych 
zapisów w wewnątrzzakładowych źródła prawa pracy. 

Omawiając wyniki kontroli należy podkreślić, że szczególnie rażące przypadki 
naruszenia przepisów stwierdzono podczas kontroli zakładów opieki zdrowotnej, ban-
ków i gminnych instytucji samorządowych. To pracodawcy tych branż zatrudniali pra-
cownice przy pracach wzbronionych, odmawiali udzielenia uprawnionym osobom urlo-
pu wychowawczego albo rozwiązywali z naruszeniem przepisów umowy o pracę z ko-
bietami w ciąży. Nie ujawniono przy tym istotnych nieprawidłowości u pracodawców 
prowadzących działalność handlową czy usługową, zatrudniających niewielką liczbę 
pracowników. Inspektorzy pracy nie stwierdzili też nieprawidłowości w placówkach 
handlowych należących do ogólnopolskich sieci handlowych. Być może wynika to ze 
zmiany podejścia pracodawców do przepisów regulujących zatrudnianie kobiet oraz 
inne kwestie związane z rodzicielstwem.  

Niewątpliwie trudno uznać, że wyniki kontroli w pełni odzwierciedlają rzeczywi-
sty stan przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących uprawnień zwią-
zanych z rodzicielstwem. Inspektorzy pracy dotarli do wybranych zakładów, wytypowa-
nych najczęściej na podstawie skarg pracowniczych. Można założyć, że pewna liczba 
naruszeń nie została ujawniona, gdyż pokrzywdzone pracownice - z obawy o utratę 
pracy - nie zdecydowały się zgłosić inspektorowi pracy zaistniałych nieprawidłowości. 
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W związku z tym, uważamy za celowe kontynuowanie tego tematu w następnych la-
tach. 
  
3.12. Przestrzeganie przepisów prawa pracy dot. zatrudniania młodocianych 
 

Realizując ten temat roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 
kontrole w 40 zakładach pracy zatrudniających łącznie 260 pracowników młodocia-
nych. Podział kontrolowanych zakładów ze względu liczbę zatrudnionych pracowników 
przedstawia się następująco: 

 11 zakładów o zatrudnieniu od 1 do 9 pracowników, 

 20 zakładów o zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników, 

 9 zakładów o zatrudnieniu od 50 do 300 pracowników. 
Kontrolą objęto zakłady o zróżnicowanym charakterze działalności, w tym zakłady pro-
dukcyjne bądź usługowe. W tabeli zamieszczonej poniżej ujęto zakres tych kontroli 
oraz stwierdzone nieprawidłowości. 

Tabela nr 3.12.1. 
 

Przestrzeganie przepisów dot. zatrudniania pracowników młodocianych 
 

 
 

Badane zagadnienie 
Liczba 

pracodaw-
ców, u 
których 

problem nie 
wystąpił 

Liczba 
pracodaw-

ców, u 
których nie 
stwierdzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
pracodaw-

ców, u 
których 

stwierdzono 
nieprawi-
dłowości  

Liczba 
pracowni-

ków w 
stosunku, 
do których 

stwierdzono 
nieprawi-
dłowości 

1 2 3 4 5 

Czy prowadzono ewidencję pracowników młodocianych?  30 10 35 

Czy prowadzono ewidencję czasu pracy przy pracach wzbronio-
nych, a dozwolonych pracownikom młodocianym w zakresie po-
trzebnym do przygotowania zawodowego? 

29 
 

5 
 

6 
 

38 
 

Czy pracowników młodocianych poddano szkoleniom wstępnym 
ogólnym (instruktaż ogólny)? 

 
35 
 

5 
 

22 
 

Czy pracowników młodocianych poddano szkoleniom wstępnym 
stanowiskowym (instruktaż stanowiskowy)? 

 
35 
 

5 
 

16 
 

Czy młodocianych poddano wstępnym badaniom lekarskim?  26 14 32 

Czy młodocianych poddano okresowym badaniom lekarskim? 26 10 4 9 

Czy młodocianych poddano kontrolnym badaniom lekarskim? 36 3 1 1 

Czy przed zatrudnieniem młodociany przedstawił świadectwo lekar-
skie, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu? 

 
32 
 

8 
 

29 
 

Czy umowy o pracę zawarte w celu przygotowania zawodowego 
z pracownikami młodocianymi zawierane są prawidłowo? 

 
34 
 

6 
 

24 
 

Czy przestrzegano przepisów dotyczących rozwiązywania umów 
o pracę zawartych w celu przygotowania zawodowego za wypowie-
dzeniem przez pracodawcę? 

34 
 

5 
 

1 
 

1 
 

Czy przestrzegano przepisów dotyczących rozwiązywania umów 
o pracę zawartych w celu przygotowania zawodowego bez wypo-
wiedzenia z winy pracownika? 

37 
 

2 
 

1 
 

2 
 

Czy pracowników młodocianych zatrudniano w prawidłowym dobo-
wym wymiarze czasu pracy? 

 
39 
 

1 
 

2 
 

Czy w regulaminie pracy lub informacji udzielonej pracownikowi z 
art. 29 § 3 przewidziano przerwę w pracy trwającą 30 min.? 

9 
 

16 
 

15 
 

107 
 

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

1 
 

36 
 

3 
 

20 
 

Czy pracownikom młodocianym zapewniono nieprzerwaną 14 
godzinną przerwę obejmującą porę nocną? 

1 
 

39 
 

0 
 

0 
 

Czy prowadzono ewidencję czasu pracy młodocianych?  31 9 36 

Czy pracodawca przestrzega zakazu zatrudniania pracowników 
młodocianych w godzinach nadliczbowych? 

2 
 

36 
 

2 
 

7 
 

Czy pracodawca przestrzega zakazu zatrudniania pracowników 
młodocianych w porze nocnej? 

3 
 

37 
 

0 
 

0 
 

Czy pracownikom młodocianym prawidłowo ustalono wymiar urlopu 
wypoczynkowego? 

 
33 
 

7 
 

14 
 

Czy młodocianym udzielono na ich wniosek pierwszego urlopu 
wypoczynkowego w wymiarze nie mniejszym niż 12 dni? 

13 
 

23 
 

4 
 

7 
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Czy pracownikom młodocianym uczęszczającym do szkoły udziela-
no urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych? 

22 
 

18 
 

0 
 

0 
 

Czy młodocianym wypłacono wynagrodzenie za pracę? 1 38 1 6 

Czy wypłacano pracownikom młodocianym wynagrodzenie za pracę 
w należnej wysokości? 

1 
 

38 
 

1 
 

3 
 

Czy wypłacano młodocianym wynagrodzenie za pracę terminowo? 1 36 3 4 

Czy opracowano wykaz stanowisk pracy i rodzajów prac wzbronio-
nych pracownikom młodocianym? 

 
28 
 

12 
 

 

Czy opracowano wykaz stanowisk pracy i prac dozwolonych w celu 
odbycia przygotowania zawodowego? 

 
29 
 

11 
 

 

Czy opracowano wykaz lekkich prac dozwolonych młodocianym 
zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe? 

38 
 

2 
 

0 
 

 

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

38 
 

2 
 

0 
 

 

Czy pracodawca przestrzega zakazu zatrudniania pracowników 
młodocianych przy pracach wzbronionych? 

6 
 

34 
 

0 
 

0 
 

Czy opracowano program kształcenia zawodowego młodocianych?  30 10  

Czy kształcenie zawodowe pracowników młodocianych prowadzono 
zgodnie z programem? 

8 
 

30 
 

2 
 

 

Czy kształcenie zawodowe pracowników młodocianych prowadzone 
jest przez osoby posiadające uprawnienia? 

 
39 
 

1 
 

 

 
W celu usunięcia nieprawidłowości dot. zatrudniania młodocianych, jak i innych 

stwierdzonych nieprawidłowości, inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 41 wy-
stąpień zawierających 323 wnioski oraz wydali 201 decyzji nakazowych. W związku z 
ujawnionymi wykroczeniami dot. zatrudniania młodocianych jak i dot. innych proble-
mów, w jednym przypadku skierowano do sądu wniosek o ukaranie osoby winnej, a 
kolejnych 10 osób ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 12100zł. Według 
posiadanych informacji, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy 
wykonali 174 decyzje (ok. 87% wydanych) i uwzględnili 276 wniosków zawartych w 
wystąpieniach (ok. 85% wydanych). W efekcie tego usunięte zostały prawie wszystkie 
nieprawidłowości, o których mowa wyżej. 

Kontrole wykazały, że szereg przepisów związanych z zatrudnianiem pracowni-
ków młodocianych nie jest przestrzeganych. Powyższa sytuacja nie wynika tylko ze złej 
woli pracodawców. Przyczyny szukać należy raczej w nieznajomości przepisów i nie-
świadomości ich znaczenia. Szczególny niepokój budzi znaczna liczba zakładów, w 
których nie poddano pracowników młodocianych szkoleniom z zakresu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy oraz profilaktycznym badaniom lekarskim. Pracodawcy często 
zawierali umowy o pracę bez uzyskania od pracownika świadectwa lekarskiego po-
twierdzającego, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu. Często nie wie-
dzieli, że taki warunek powinien być przez nich stawiany. Należy zwrócić również uwa-
gę na dużą liczbę zakładów, w których nie opracowano programu kształcenia zawodo-
wego. Pod znakiem zapytania stawia to prawidłowość przyswojenia przez młodych 
ludzi umiejętności wskazanych i przydatnych w zawodzie. Kontrole wykazały również, 
że pracodawcy nadal mają problem z prawidłową interpretacją przepisów dotyczących 
ustalania wymiaru urlopu przysługującego pracownikom młodocianym. Kontrole wyka-
zały, że jedynie sporadycznie zdarzają się przypadki naruszeń przepisów odnoszących 
się do czasu pracy pracowników młodocianych.  Tu świadomość pracodawców wydaje 
się największa. Należy jednak zauważyć, że aż w 9 zakładach karty ewidencji czasu 
pracy nie były prowadzone. Ewidencjonowanie czasu pracy też nie zawsze było pro-
wadzone w sposób rzetelny. Kontrole wykazały, że duża liczba pracodawców nie opra-
cowała wykazu stanowisk pracy i rodzajów prac wzbronionych pracownikom młodocia-
nym oraz wykazu określającego stanowiska pracy i prace dozwolone w celu odbycia 
przygotowania zawodowego. W zakładach, gdzie wykazy takie się znajdowały ustalano 
po ich analizie, że nie są one dostosowane do specyfiki zakładu. Kontrole nie wykazały 
na szczęście, by zakaz zatrudniania pracowników młodocianych przy pracach wzbro-
nionych został naruszony.  
  Przeprowadzone kontrole wykazały, że nadal koniecznym jest kontrolowanie 
zakładów pracy zatrudniających pracowników młodocianych. Oprócz kontroli niezbęd-
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ne jest prowadzenie innych działań prewencyjnych.  
 
3.13. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 
 
 W 2008 roku w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej in-
spektorzy pracy Okręgu przeprowadzili 946 kontroli. W podmiotach objętych kontrolami 
zatrudnionych było 19388 osób. Przeprowadzając kontrole legalności zatrudnienia i 
innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy sprawdzali stronę formalnoprawną wykony-
wania działalności gospodarczej przez kontrolowane podmioty.  

Inspektorzy pracy stwierdzili podjęcie działalności gospodarczej przez 4 kontro-
lowane podmioty, bez zalegalizowania tej działalności. W czasie 2 kontroli inspektorzy 
pracy stwierdzili, że podmioty kontrolowane nie uzyskały stosownych zezwoleń i kon-
cesji na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.   
 W 61 skontrolowanych podmiotach stwierdzono, że 109 zatrudnionym, w tym 
32 mającym status bezrobotnego, pracodawcy nie potwierdzili na piśmie rodzaju i wa-
runków zawartej z pracownikiem umowy o pracę. W przypadku 44 pracowników 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zawierania umów o pracę. W czasie 42 kon-
troli inspektorzy pracy zakwestionowali 159 umów zawartych pomiędzy podmiotami 
kontrolowanymi, a osobami świadczącymi na ich rzecz pracę. Podstawą powyższego 
działania była niezgodność rodzaju tych umów o pracę z charakterem pracy wykony-
wanej przez zatrudnionych. Stwierdzono, że nieprawidłowość dotyczyła 56 osób posia-
dających status bezrobotnego.  
 Niezgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, łącznie 34 osób, w tym 11 zareje-
strowanych jako bezrobotne, inspektorzy pracy stwierdzili w 16 skontrolowanych pod-
miotach. Częstszym przypadkiem niż brak zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych 
było dokonanie głoszenia po wymaganym terminie. W tym zakresie inspektorzy pracy 
stwierdzili naruszenie przepisów w 81 skontrolowanych podmiotach, w których nieter-
minowo zgłoszono 228 zatrudnionych. 
 Fakt nieodebrania od osób zatrudnianych pisemnego oświadczenia o pozosta-
waniu lub niepozostawaniu w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, inspekto-
rzy pracy stwierdzili u 338 pracodawców, którzy powyższych oświadczeń nie uzyskali 
od 1313 osób, które były zatrudniane lub którym powierzano wykonywanie innej pracy 
zarobkowej.  
 Brak pisemnego powiadomienia właściwego urzędu pracy – przez pracodawcę i 
bezrobotnego – o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej dzia-
łalności gospodarczej przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne, inspektorzy pracy 
stwierdzili w przypadku 192 osób. Stwierdzono, że 127 pracodawców nie powiadomiło 
właściwego urzędu pracy o zatrudnieniu 269 osób zarejestrowanych jako bezrobotne, z 
których 112 posiadało status osoby bezrobotnej pobierającej zasiłek. Nieterminowe 
powiadomienie powiatowych urzędów pracy o zatrudnieniu osób bezrobotnych, zareje-
strowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy, stwierdzono podczas 62 kontroli – 
brak zawiadomień dotyczył 97 bezrobotnych.  
 Ustalono, że 219 zarejestrowanych bezrobotnych (w tym 82 pobierających zasi-
łek dla osób bezrobotnych), zatrudnionych w 132 podmiotach, nie powiadomiło właści-
wych urzędów pracy o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Nieterminowe 
zawiadomienie powiatowych urzędów pracy przez zarejestrowanych w nich bezrobot-
nych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej stwierdzono w 50 podmiotach 
kontrolowanych, które zatrudniły lub powierzyły wykonywanie pracy zarobkowej 74 
bezrobotnym.                   
 Niezgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wymaganych i prawdzi-
wych danych mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy stwierdzono w 
przypadku 12 kontrolowanych podmiotów, w których nieprawidłowości w zgłoszeniu 71 
zatrudnionych spowodowały zaniżenie składki na Fundusz Pracy o 3507 zł.  

W wyniku kontroli ustalono, że 56 kontrolowanych podmiotów nie odprowadziło 
od 724 zatrudnionych składek na Fundusz Pracy. Nieterminowe odprowadzanie skład-
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ki, za łącznie 489 zatrudnionych, stwierdzono w 60 kontrolowanych zakładach. Inspek-
torzy pracy stwierdzili, że łączna kwota nie odprowadzonych oraz nieterminowo odpro-
wadzonych składek na Fundusz Pracy wynosi 82639 zł.    
 Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy w 2008r. wykazały, iż prak-
tyka zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacjach, w których w łączącym strony 
stosunku prawnym przeważają cechy stosunku pracy jest nadal bardzo powszechna. 
Pomimo, iż np. umowa zlecenie nie jest już tak atrakcyjną formą zatrudnienia, jak daw-
niej, kiedy to nie było obowiązku odprowadzania od zleceniobiorców składek ZUS, to 
jednak w dalszym ciągu umowa taka wydaje się pracodawcy bardziej korzystna. 

W ramach współdziałania z organami władzy i organami nadzoru na warunkami 
pracy inspektorzy pracy skierowali do wybranych organów 189 powiadomień o zakre-
sie, tematyce i/lub wynikach kontroli dotyczących kompetencji organu współdziałające-
go. Większość skierowanych powiadomień o zakresie, tematyce i/lub wynikach kontroli 
dotyczyła zawiadomienia właściwych starostów – prezydentów miast, o naruszeniu 
przez kontrolowane podmioty oraz osoby bezrobotne podejmujące zatrudnienie, prze-
pisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Liczbę działań podję-
tych przez inspektorów pracy wspólnie z innymi organami i służbami w ramach kontroli 
przeprowadzonych w zakresie legalności zatrudnienia, wykonywania innej pracy za-
robkowej, przedstawia poniższa tabela: 

Tabela nr 3.13.1. 

Wyszczególnienie organu 

Forma współdziałania 

Kontrola wspólna 
Kontrola na wnio-
sek organu współ-

działającego 

Liczba powiadomień o zakresie, tematyce 
i/lub wynikach kontroli dotyczących kompe-

tencji organu współdziałającego 

Ogółem 

w tym powiadomienia 
dot. legalności dzia-

łalności 
(np. wykroczeń 
z art. 60

1
 K.w.) 

Wojewoda  2   

Marszałek województwa     

Starosta / prezydent miasta  1 109  

Powiatowy urząd pracy  4 11  

Wojewódzki urząd pracy   1  

ZUS  1 37  

US/UKS  9 16  

Policja 2 9 6 4 

Prokuratura   2  

Straż Graniczna 5 1   

Służba Celna 1    

Straż miejska     

MIPS   4  

Inne   3  

 
W związku z nieprawidłowościami, o których mowa wyżej inspektorzy pracy 

skierowali do pracodawców przeszło 800 wniosków. Efekty uzyskane w wyniku działań 
inspektorów pracy, w tym: pism skierowanych do organów władzy, organów nadzoru i 
kontroli oraz wniosków przedstawiono tabeli zamieszczonej poniżej. 

 Tabela nr 3.13.1. 
Efekty uzyskane w wyniku działań inspektorów pracy 

Wyszczególnienie Liczba osób Wartość (zł) 

Legalizacja zatrudnienia ogółem  132 X 

   w tym zawarte umowy o pracę  96 X 

Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy  425 40079 

Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne  132 100677 

Decyzje o pozbawieniu statusu bezrobotnego 60 X 

- w tym bezrobotnego z prawem do zasiłku 1 X 

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń X 897, 50 

Ogółem X 141653.5 

 
Podsumowując, przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości są różnorodne. Oprócz 

celowego działania w celu obniżenia kosztów prowadzonej działalności jest to również 
nieznajomość przepisów prawa oraz ich lekceważenie. Skala naruszeń prawa w oma-
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wianym zakresie wskazuje, że w dalszym ciągu wymagany jest szczególny nadzór nad 
przestrzeganiem przepisów dot. legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 
 
3.14. Kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej oraz wykony-

wania pracy przez cudzoziemców 
 

W 2008 roku inspektorzy pracy na terenie objętym właściwością Okręgu prze-
prowadzili ogółem 37 kontroli w zakresie legalności zatrudnienia, innej pracy zarobko-
wej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. Kontrolami objęto podmioty, w któ-
rych pracę wykonywało 148 cudzoziemców (na ogólną liczbę 2223 osób zatrudnio-
nych). W tabeli zamieszczonej niżej określono zakres kontroli i stwierdzone nieprawi-
dłowości. 

Tabela nr 3.14.1. 
 

Badane zagadnienie 
 
C – cudzoziemcy w kontrolowanym podmiocie, 
Cb – cudzoziemcy poddani badaniu w zakresie zagadnienia, 
Cz – cudzoziemcy w kontrolowanym podmiocie, wobec których wymagane jest zezwo-
lenie na pracę, 
Cp – cudzoziemcy wobec których uchylono przyrzeczenie lub zezwolenie na pracę 

Liczba 
zbada-
nych 

Nieprawidłowości 

Braki 
Uchy-
bienia 

  

Wykonywanie pracy zgodnie z deklarowanym celem pobytu 

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca zgodnie z deklarowanym celem pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

C 
148 

 
2 
 

 

Zezwolenie na pracę 

Posiadanie wymaganego zezwolenia na pracę Cz 102 2  

Zgodność okresu wykonywania pracy z okresem ważności zezwolenia na pracę Cz 100 0  

Wykonywanie pracy na stanowisku i na warunkach określonych w zezwoleniu na 
pracę 

Cz 100 0  

Postępowanie pracodawcy w przypadku uchylenia przez wojewodę przyrzeczenia 
lub zezwolenia na pracę (rozwiązanie umowy o pracę, względnie odwołanie cudzo-
ziemca z delegacji) 

Cp 
2 
 

 
0 
 

Zawieranie umów, zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego 

Potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków umowy o pracę Cb 52 6 2 

Zgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy (dotyczy umów cywil-
noprawnych) 

Cb 
28 

 
6 
 

 

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego cudzoziemców zatrudnionych lub wyko-
nujących inną pracę zarobkową 

Cb 
50 

 
0 
 

9 
 

Opłacanie składek na Fundusz Pracy 

Zgłaszanie do ZUS wymaganych i prawdziwych danych mających wpływ na wy-
miar składek na Fundusz Pracy 

Cb 
51 

 
0 
 

0 
 

Opłacanie comiesięcznych składek na Fundusz Pracy  
 

Cb 
49 

 
2 
 

0 
 

 
Omawiając dane zawarte w powyżej zamieszczonym zestawieniu należy 

stwierdzić, że w kontrolowanych podmiotach było zatrudnionych 102 cudzoziemców, 
których dotyczył obowiązek posiadania zezwolenia na pracę. Nieprawidłowości odno-
szące się do legalności zatrudnienia bądź powierzenia innej pracy zarobkowej cudzo-
ziemcom ujawniono w 16% podmiotów poddanych kontroli. Wykryte przez inspektorów 
pracy naruszenia przepisów to: 

- sprawowanie funkcji w zarządach osób prawnych prowadzących działalność 
gospodarczą, bez wymaganego zezwolenia na pracę – 2 cudzoziemców, 

- niezgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy (zawieranie 
umów cywilnoprawnych w warunkach stosunku pracy) – 6 cudzoziemców, 

- nieprawidłowości przy zawieraniu umów o pracę – 8 cudzoziemców, 
- nieterminowe zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego cudzoziemców zatrud-

nionych lub wykonujących inną pracę zarobkową – 9 cudzoziemców. 
W związku ze stwierdzonymi w trakcie przeprowadzonych kontroli nieprawidłowościami 
w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy w stosunku do zatrudnianych cudzoziemców, do kontrolowanych pracodaw-
ców skierowano 5 wystąpień zawierających łącznie 14 wniosków. W wyniku przepro-
wadzonych kontroli, w związku z naruszeniem przepisów dotyczących legalności za-
trudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców, do 
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sądów grodzkich skierowano 4 wnioski o ukaranie. W ramach współdziałania Pań-
stwowej Inspekcji Pracy z organami władzy i organami nadzoru na warunkami pracy, w 
2008 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 11 kontroli wspólnych z innymi organami 
władzy. Wspólne kontrole przeprowadzono z następującymi służbami: 

- Straż Graniczna – 8 kontroli, 
- Policja – 2 kontrole, 
- Służba Celna – 1 kontrola. 

Na wniosek Straży Granicznej przeprowadzono 5 kontroli, na wniosek Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego 2 kontrole oraz 1 kontrolę na wniosek Policji. Ponadto inspek-
torzy pracy skierowali 9 powiadomień o zakresie, tematyce i wynikach kontroli dotyczą-
cych kompetencji organu współdziałającego. Do właściwych wojewodów skierowano 5 
powiadomień. Natomiast do Straży Granicznej skierowano 4 powiadomienia. 
  W wyniku wyżej opisanych działań podjętych w trakcie kontroli legalności za-
trudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców uzy-
skano następujące efekty:  

Tabela nr 3.14.2. 
Wyszczególnienie Ilość Wartość (zł) 

Legalizacja zatrudnienia ogółem  6 X 

   w tym zawarte umowy o pracę  6 X 

Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy  2 192 

Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne  1 2258 

Decyzje o uchyleniu zezwolenia na pracę cudzoziemca 35 X 

Decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia Polski lub o wydaleniu cudzo-
ziemca 

1 X 

Ogółem X 2450 

 
Analizując zebrane w trakcie kontroli informacje, należy stwierdzić, że w wyniku 

kontroli nie można jednoznacznie ustalić, w których branżach najczęściej stwierdzono 
nielegalne zatrudnienie cudzoziemców. W ocenie inspektorów pracy, przyczyną niele-
galnego zatrudniania, w tym również cudzoziemców, może być też chęć maksymaliza-
cji zysków przez pracodawców, co prowadzi do korzystania z nielegalnej i przez to 
znacznie tańszej siły roboczej obcokrajowców wykonujących pracę zarobkową. Z uwa-
gi na postępującą liberalizację dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy, celo-
we jest kontynuowanie w kolejnym roku kontroli zagadnień legalności zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. Wskazane jest 
żeby kontrole te były realizowane w ścisłej współpracy z innymi organami kontrolnymi, 
a w szczególności ze Strażą Graniczną, która nabyła nowe uprawnienia kontrolne w 
zakresie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców.  
 
3.15. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych 
 

W 2008 roku, na terenie działania Okręgu, przeprowadzono kontrole w 10 za-
kładach stosujących produkty biobójcze. Były to zakłady o zróżnicowanej wielkości:  

- 2 zakłady (lub oddziały zakładów) zatrudniające do 9 pracowników; 
- 3 zakłady zatrudniające do 50 pracowników; 
- 4 zakłady zatrudniające do 250 pracowników; 
- 1 zakład zatrudniający powyżej 250 pracowników. 

W ramach realizacji tematu skontrolowano 2 zakłady produkcji tartacznej, 2 zakłady 
stolarki budowlanej, 2 zakłady przemysłu spożywczego, 1 hotel, 1 firmę sprzątającą 
oraz 2 laboratoria weterynaryjne. W zakładach branży drzewnej stosowano produkty 
biobójcze w celach impregnacyjnych, w pozostałych - w celach dezynfekcji pomiesz-
czeń i narzędzi pracy. Łącznie w skontrolowanych zakładach zatrudnionych było 788 
pracowników. Natomiast bezpośrednio przy pracach związanych ze stosowaniem pro-
duktów biobójczych zatrudnionych było 82 pracowników, w tym 44 kobiety. Ogółem 
kontrolą objęto 18 produktów biobójczych. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto 
dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości. 
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Tabel nr 3.15.1. 

Zagadnienia objęte kontrolą 
Liczba zakładów, w 
których stwierdzono 

nieprawidłowości 

Czy opakowania produktów biobójczych posiadają właściwe oznakowanie (np. nie wprowa-
dzają w błąd, nie zawierają określeń typu „nietoksyczny”, ” nieszkodliwy” itp.)? 

1 

Czy oznakowanie opakowania produktów biobójczych zawiera informacje na temat numeru 
pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru? 

1 

Czy oznakowanie opakowania produktów biobójczych zawiera informacje na temat zakresu 
stosowania? 

1 

Czy oznakowanie opakowania produktów biobójczych zawiera informacje na temat czasu 
wentylacji pomieszczeń poddanych zabiegowi produktem? 

1 

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

5 

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

Czy opracowano i udostępniono do stałego korzystania instrukcje postępowania z produktami 
biobójczymi? 

4 

 

 Omawiając wyniki kontroli należy zauważyć, że tylko w 2 kontrolowanych za-
kładach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości związanych ze stosowaniem prepa-
ratów biobójczych (obydwa zakłady stolarki budowlanej). Łącznie podczas 10 kontroli 
ujawniono 10 nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa i higieny pra-
cy, wymagających regulacji nakazowych. Dominowały nieprawidłowości dotyczące 
stanowisk pracy, procesów pracy i procesów technologicznych - głównie braku instruk-
cji postępowania z produktami biobójczymi i braku kart charakterystyki. Oprócz tego 
wystąpiła nieprawidłowość dotycząca innych zagadnień bhp (nieustalenie rodzajów 
odzieży i obuwia roboczego).  
 W ocenie inspektorów pracy, przyczyną powyższych naruszeń jest bagatelizo-
wanie zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji i preparatów niebezpiecznych, 
a także nieznajomość informacji zawartych w kartach charakterystyki. Skutkuje to bra-
kiem odpowiedniej profilaktyki wypadkowej. Pracodawcy nie przewidują także możli-
wości powstania sytuacji awaryjnych, kiedy to konieczne jest właściwe zabezpieczenie 
pracowników. 
 W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli ww. nieprawidłowościami wyda-
no 10 decyzji. W wyniku realizacji zarządzeń nakazowych, uzyskano efekty, które 
przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.  

Tabela nr 3.15.2. 

 
Uzyskane efekty 

Liczba 
zakła-
dów, w 
których 

uzyskano 
efekty 

Liczba 
pracowni-
ków, któ-
rych uzy-

skany efekt 
dotyczy 

Zapewniono pracownikom instrukcję postępowania z produktami biobójczy-
mi. 

4 49 

Zapewniono kartę charakterystyki stosowanych produktów biobójczych. 5 40 

Ustalono rodzaje odzieży i obuwia roboczego niezbędnego przy pracach z 
zastosowaniem preparatów biobójczych. 

1 2 

 
Przeprowadzone kontrole nie ujawniły rażących naruszeń prawa przy stosowa-

niu preparatów biobójczych. W 2 zakładach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości 
z tego zakresu, a w pozostałych 8 ujawniono 1 lub 2 takie nieprawidłowości. Podobnie 
było w ubiegłym roku. Świadczy to o zwracaniu przez pracodawców coraz większej 
uwagi na stosowane w działalności zawodowej niebezpieczne produkty chemiczne 
oraz na wyposażanie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 
Część pracodawców nadal jednak bagatelizuje zagrożenia stwarzane przez produkty 
biobójcze zaliczane do produktów chemii gospodarczej powszechnie stosowanej w 
gospodarstwach domowych. Pracodawcy uważają, że skoro produkty te są dopusz-
czone do użytkowania „domowego”, to nie ma wymogu zapewniania dodatkowej do-
kumentacji w postaci ich kart charakterystyki, a zapewnienie pracownikom odzieży 
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roboczej i środków ochrony indywidualnej jest wystarczające dla ich bezpieczeństwa. 
Uzasadnia to kontynuowanie tego typu kontroli w roku następnym. 
  
3.16. Realizowanie zadań instytucji łącznikowej 
 
 W 2008 roku w ramach realizacji tematu w jednym przypadku podjęto czynności 
wyjaśniające dotyczące jednego z podmiotów zarejestrowanego na terenie działalności 
Okręgu. Czynności te podjęto na prośbę Belgijskiej Inspekcji Pracy. W trakcie podję-
tych czynności wyjaśniających inspektor pracy nie miał możliwości ustalenia rodzaju 
prowadzonej działalności przez ten podmiot. Podany w Krajowym Rejestrze Sądowym 
adres firmy okazał sie adresem fikcyjnym (prywatny lokal mieszkalny), zaś inne organy, 
jak urząd skarbowy, ZUS, nie posiadały firmy w swoich bazach danych. 
 Ponadto, w ramach działań o charakterze promocyjnym, pracownicy Okręgu 
wzięli udział w Dniach Informacyjnych Europejskich Służ Zatrudnienia EURES w Olsz-
tynie, udzielając porad prawnych dotyczących m.in. warunków zatrudnienia pracowni-
ków skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
3.17. Kontrole dot. przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 
 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
przeprowadzili 20 szczegółowych kontroli ukierunkowanych na ocenę wypełniania 
przez pracodawców wymagań związanych z przewozem drogowym towarów niebez-
piecznych. Ogółem skontrolowano 25 pojazdów, którymi przewożono towary niebez-
pieczne. W poniżej zamieszczonym zestawieniu określono uchybienia stwierdzone w 
trakcie tych kontroli. 

Tabela nr 3.17.1. 
 
 

Badane zagadnienie 

Liczba 
pracodaw-

ców, u 
których 

problem nie 
wystąpił 

Liczba 
pracodaw-

ców, u 
których nie 
stwierdzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
pracodaw-

ców, u 
których 

stwierdzono 
nieprawi-
dłowości  

Liczba 
pracowni-

ków/urządz
eń w sto-
sunku, do 
których 

stwierdzono 
nieprawi-
dłowości 

Informacje ogólne:     

Czy pracodawca wyznaczył doradcę ds. bezpieczeństwa w transpor-
cie towarów niebezpiecznych? 

10 9 
 

1 
 

 

Szkolenia bhp, dodatkowe kwalifikacje     

Czy pracowników wykonujących czynności związane z przewozem 
drogowym towarów niebezpiecznych, w tym kierowców, poddano 
wymaganym szkoleniom w zakresie bhp? 

11 8 
 
 

1 
 
 

2 
 

P 

Czy programy ww. szkoleń uwzględniają wymagania ADR i informacje 
nt. zagrożenia i postępowania na wypadek awarii? 

9 5 
 

6 
 

29 
 

P 

Czy doradca (DGSA) odbył szkolenie kursowe w zakresie transportu 
towarów niebezpiecznych i posiada aktualne świadectwo? 

11 6 
 

3 
 

3 
 

P 

Czy kierowcy przewożący towary niebezpieczne posiadają szkolenie 
kursowe i zaświadczenie ADR? 

2 18 
 

0 
 

0 
 

P 

Czy kierowcy napełniający i opróżniający cysterny posiadają dodatko-
we uprawnienia kwalifikacyjne w tym zakresie potwierdzone przez 
TDT? 

2 16 
 
 

0 
 
 

0 
 

P 

Ocena ryzyka zawodowego:      

Czy pracodawca dokonał udokumentowanej oceny ryzyka zawodowe-
go na stanowiskach pracy? 

8 12 
 

0 
 

 
 

Czy dokonana ocena ryzyka uwzględnia zagrożenia przy czynno-
ściach związanych z przewozem towarów niebezpiecznych? 

9 5 
 

6 
 

 
 

Czy pracodawca poinformował pracowników o ryzyku zawodowym, 
które wiąże się z wykonywaną pracą? 

8 12 
 

0 
 

 
 

Stanowiska i procesy pracy:      

Czy opracowano wykaz prac szczególnie niebezpiecznych? 9 4 7   

Czy określono podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych? 

16 4 
 

0 
 

 
 

Dokumentacja (ADR), cysterny (ADR),      

Czy wydawany jest dokument przewozowy? 3 17 0  
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Czy dokument przewozowy sporządzony został zgodnie z ADR?   20 0 0 U 

Czy w dokumencie przewozowym są informacje uzupełniające 
(np. próżne opakowania, próżna cysterna, odpad itd.)? 

3 17 
 

0 
 

0 
 

U 

Czy wydawane są kierowcom pisemne instrukcje bezpieczeństwa 
ADR na przewożone niebezpieczne towary? 

2 18 
 

0 
 

 

Czy instrukcje dla kierowców zawierają informacje wymagane przepi-
sami ADR? 

 20 
 

0 
 

0 
 

U 

Inne problemy związane z transportem drogowym towarów niebezpiecznych: 

Czy pojazd (inny niż cysterna) został prawidłowo oznakowany? 19 1 0 0 U 

Czy jednostka transportowa posiada dodatkowe wyposażenie okre-
ślone w instrukcjach pisemnych dla kierowcy? 

17 2 
 

1 
 

2 
 

U 

Czy sztuki przesyłki na pojeździe są prawidłowo rozmieszczone 
i zabezpieczone? 

18 
2 0 0 

U 

Czy kierowca jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywi-
dualnej wraz z instrukcją stosowania? 

3 17 
 

0 
 

0 
 

P 

Czy osoby wykonujące załadunek są wyposażone w odpowiednią 
odzież i obuwie robocze? 

2 18 
 

0 
 

0 
 

P 

Czy stanowiska pracy (załadunek, rozładunek) wyposażono w mate-
riały i urządzenia do awaryjnego usuwania materiałów niebezpiecz-
nych z miejsc ich powstania? 

2 18 
 
 

0 
 

0 
 

S 

 

Z powyższych zastawienia wynika, że najwięcej uchybień stwierdzano w zakre-
sie przygotowania pracowników do pracy. Najczęściej dotyczyło to szkoleń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pacy. Jeden pracodawca nie poddał pracowników szkole-
niom. Ponadto u co trzeciego pracodawcy pracowników wykonujących czynności zwią-
zane z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych szkolono na podstawie pro-
gramów, które nie uwzględniały wymagań ADR oraz nie zawierały informacji na te-
mat zagrożeń i postępowania na wypadek awarii. Nieprawidłowości stwierdzano rów-
nież w zakresie organizacji stanowisk pracy. Tutaj najczęściej stwierdzano brak wyka-
zu prac szczególnie niebezpiecznych. Odnotowano to u 7 pracodawców. Wprawdzie 
wszyscy pracodawcy dokonali oceny ryzyka zawodowego, jednak w 6 przypadkach 
ocena ta nie uwzględniała zagrożeń przy czynnościach związanych z przewozem dro-
gowym towarów niebezpiecznych.  

Na okoliczność przeprowadzonych kontroli pojazdów samochodowych sporzą-
dzono 25 list kontrolnych, których oryginały przekazano Wojewódzkiemu Inspektorowi 
Transportu Drogowego w Olsztynie, zgodnie z wymogami w tym zakresie. Ponadto w 
celu usunięcia nieprawidłowości, o których mowa wyżej jak i innych stwierdzonych nie-
prawidłowości, inspektorzy pracy wydali łącznie 86 decyzji oraz skierowali do praco-
dawców 11 wystąpień zawierających łącznie 32 wnioski. Według dostępnych danych, 
na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, pracodawcy wykonali prawie 90% 
wydanych decyzji i uwzględnili przeszło 90% wniosków. W efekcie usunięto większość 
uchybień.  

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w latach 2004-2008 należy stwier-
dzić, że nastąpiła poprawa w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących przewo-
zu drogowego materiałów niebezpiecznych (ADR). W dużej mierze przyczyniły się do 
tego kontrole prowadzone przez organa nadzoru i kontroli, a w szczególności Inspekcję 
Transportu Drogowego. Na zakończenie należy dodać, że obowiązujące w tym wzglę-
dzie przepisy są złożone i wymagają one specjalistycznej wiedzy osób zaangażowa-
nych w przygotowanie materiałów do transportu. Dlatego nadal bardzo istotne jest za-
pewnienie przez pracodawców stosownych szkoleń tym osobom.  

 
3.18. Kontrole zakładów Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego, Straży Granicznej, Służby Więziennej 

 
Realizując program działania Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy pracy w 

ramach tematu przeprowadzili 20 kontroli zakładów Ministerstwa Obrony Narodowej, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policji, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Straży Granicznej, Służby Więziennej. W zakładach tych, podobnie jak 
i w zakładach innych branż, inspektorzy pracy stwierdzali przypadki naruszania przepi-
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sów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Ogółem, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu bezpie-

czeństwa i higieny pracy, inspektorzy pracy wydali 52 decyzje. Ponadto do pracodaw-
ców skierowano 12 wystąpień zawierających łącznie 56 wniosków, w których wnoszo-
no o usunięcie uchybień z zakresu praworządności w stosunkach pracy jak i bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodaw-
cy wykonali wszystkie decyzje i uwzględnili prawie 84% wniosków. W efekcie realizacji 
tych środków prawnych usunięto prawie wszystkie stwierdzone nieprawidłowości. 

 
Wykres nr 3.18.1. 

Zakres przedmiotowy wydanych decyzji - 2008 r.

12

1

1

2

5

5

6

24

pozostałe

stanowiska procesy pracy

obiekty pomieszczenia pracy

przygotowanie do pracy

magazynowanie i składowanie

wentylacja, ogrzewanie,

maszyny i urządzenia techniczne
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Wykres nr 3.18.2. 

Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach - 2008 r.
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Reasumując należy stwierdzić, że w skontrolowanych zakładach wprawdzie 

stwierdzano liczne nieprawidłowości, lecz nie były to istotne uchybienia. Nie stwierdzo-
no np. wykonywania prac w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 
pracowników. W dwóch przypadkach inspektor pracy dopatrzył się wykroczenia prze-
ciwko prawom pracownika i wobec osób winnych zastosował środek oddziaływania 
wychowawczego. 
 
3.19. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych 
 

W roku sprawozdawczym w ramach tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 48 
kontroli w zakresie oceny przestrzegania przepisów prawa pracy dot. urlopów wypo-
czynkowych. Kontrolami zostały objęte zarówno duże zakłady pracy, w których zatrud-
nionych było ponad 100 pracowników (7 pracodawców), jak i małe zakłady, w których 
zatrudnionych było do 9 pracowników (14 pracodawców). Większość, bo 26 kontroli 
przeprowadzono u średniej wielkości pracodawców, zatrudniających od 10 do 99 pra-
cowników. Jeden podmiot na dzień kontroli nie zatrudniał w ogóle pracowników na 
podstawie umowy o pracę. Skontrolowani pracodawcy zatrudniali ogółem 4872 osób. 
W czasie przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy aż w 45 zakładach pracy 
stwierdzili nieprawidłowości dotyczące przestrzegania przepisów o urlopach wypo-
czynkowych. Tylko w trzech przypadkach kontrola w zakresie przestrzegania przepi-
sów o urlopach wypoczynkowych nie wykazała żadnych nieprawidłowości w tym za-
kresie. W poniżej zamieszonej tabeli określono zakres kontroli i nieprawidłowości 
stwierdzone w trakcie tych kontroli. 
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Tabela nr 3.19.1. 
 

Badane zagadnienie 
 

P – pracownicy,   D – dokumenty 

Liczba 
zbada-
nych 

Nieprawidłowości 

Braki 
Uchy-
bienia 

Ilość: 
zł –kwota,  
dn – dni,  

Plan urlopów D 284 1 3   

Urlop w pierwszym roku pracy P 159     

- prawo P 159 3 1   

- wymiar P 159 3 1   

Kolejny urlop P 3014     

- prawo P 3014 8 0   

- wymiar P 3014 8 15   

Udzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy 
nabyli do nich prawo, nie później niż do końca I kwartału roku na-
stępującego po nim 

P 3173 223 116 3242 dn 

Prawidłowość udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego 
(art. 154

2
 §1-4 Kp)? 

P 2950  4 10 dn 

Dzielenie urlopu wypoczynkowego P 2950  76   

Udzielanie urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownika P 742 0 0   

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

P 9 0 2 
 

 

Udzielanie urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności w 
stopniu znacznym lub umiarkowanym 

P 80 0 2 11 dn 

Udzielanie urlopu dodatkowego z tytułu pracy w warunkach szko-
dliwych dla zdrowia 

P 0 0 0 0 dn 

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy P 1044 0 21 927 zł 

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy P 124 22 13 12464.56 zł 
 

Środki prawne wydane w celu usunięcia ww. nieprawidłowości, jak i innych stwierdzonych w trakcie kontroli 

Wnioski w wystąpieniach 374 

Decyzje nakazujące wypłacenia pracownikom należnych świadczeń 11 (50758zł) 

Wnioski do sądu o ukaranie osoby winnej 4 

Mandaty (ogólna kwota mandatów) 19 (23700zł) 

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali ponad 80% wniosków zawartych w wystąpie-
niach oraz wszystkie decyzję nakazujące wypłacenie pracownikom należnych świadczeń pieniężnych. W efekcie 
usunięto większość stwierdzonych nieprawidłowości.  

 
Wyniki kontroli wskazują, że pomimo dużej świadomości przepisów prawa pra-

cy zarówno wśród pracowników jak i pracodawców, przepisy dotyczące urlopów wypo-
czynkowych nie są respektowane. Wyraźnie widać, że nadal poważnym problemem w 
tym zakresie jest udzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych w przysługującym 
im wymiarze w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich prawo, nie 
później niż do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Dla po-
równania warto przypomnieć, że w ramach realizacji tematu o przestrzeganiu przepi-
sów dotyczących urlopów wypoczynkowych w 2006 roku inspektorzy pracy Okręgu 
stwierdzili, że na 40 skontrolowanych pracodawców 29 nie udzieliło 220 pracownikom 
urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do niego 
prawo, nie później niż do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego 
w łącznym wymiarze 2847 dni urlopu. W 2007 roku inspektorzy stwierdzili, że 36 pra-
codawców (spośród 45 skontrolowanych zakładów pracy) 604 pracownikom nie udzieli-
ło urlopu wypoczynkowego w łącznym wymiarze 6454 dni urlopu (w tym zakresie skon-
trolowano 3899 pracowników). Natomiast w 2008 roku inspektorzy stwierdzili, że 31 
pracodawców (spośród 48 skontrolowanych zakładów pracy) 339 pracownikom nie 
udzieliło urlopu w łącznym wymiarze 3242 dni urlopu. To oznacza zarówno spadek 
liczby pracodawców, u których stwierdzono tą nieprawidłowość, jak i dni zaległego 
urlopu wypoczynkowego dwukrotny). Również prawie dwukrotnie zmniejszyła się liczba 
pracowników, których dotyczyła ta nieprawidłowość – w 2007 roku było ich 604, a w 
2008 roku – 339.  

Stwierdzone nieprawidłowości najczęściej nie były spowodowane słabą znajo-
mością czy też błędną interpretacją przez pracodawców obowiązujących przepisów 
prawa pracy. Nieudzielanie urlopów wypoczynkowych czy też udzielanie ich niewłaści-
wie jest raczej sposobem na zapewnienie ciągłości funkcjonowania zakładu przy ogra-
niczonym zatrudnieniu pracowników. I tak jak w latach ubiegłych, pracodawcy uzasad-
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niali te nieprawidłowości brakiem możliwości zatrudnienia większej ilości pracowników, 
ze względu na brak osób chętnych do pracy.  

Należy zwrócić uwagę, że nieudzielanie przez pracodawców urlopów wypo-
czynkowych w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich prawo, nie 
później niż do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, stanowi 
wykroczenie zagrożone karą grzywny. Podczas kontroli zauważa się, że pracodawcy w 
dużym stopniu starają się przestrzegać obowiązku terminowego udzielania pracowni-
kom urlopów wypoczynkowych mając na uwadze konsekwentną politykę realizacji 
przepisów w tym zakresie prowadzoną przez Państwową Inspekcję Pracy, w tym także 
jej represyjną działalność.   

Niepokojące jest natomiast to, że w zakresie pozostałych nieprawidłowości nie 
zauważa się tendencji spadkowej. Dla przykładu: w 2007 roku 9 pracodawców nie 
przestrzegało przepisów dotyczących dzielenia urlopu wypoczynkowego. Wówczas 
nieprawidłowość dotyczyła 41 pracowników. W 2008 roku nie przestrzegało tych prze-
pisów 13 pracodawców, a nieprawidłowość dotyczyła 76 pracowników. Naruszanie 
przepisu dotyczącego obowiązku dzielenia urlopu wypoczynkowego tak, aby co naj-
mniej jedna część urlopu obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni urlopu wypoczyn-
kowych, nie wynika z jego nieznajomości, ale przede wszystkim z nieprawidłowej orga-
nizacji pracy. 

Przepis o udzielaniu urlopu na żądanie, który budzi wiele pytań i wątpliwości 
przy interpretacji, w praktyce nie powoduje trudności. W czasie 45 kontroli inspektorzy 
pracy nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu wypoczyn-
kowego na żądanie. Nasuwa się jednak pytanie, czy faktycznie stosowanie tego prze-
pisu nie stanowi żadnych problemów, czy też może nieprawidłowości w tym zakresie 
są trudne do uchwycenia podczas kontroli ze względu na lakoniczne brzmienie tego 
przepisu. Podczas kontroli rzadko przedstawiano inspektorom pracy dokumenty po-
twierdzające wykorzystywanie przez pracowników urlopu na żądanie, co można rozu-
mieć jako brak chęci i potrzeby pracowników do korzystania z tego prawa lub też jako 
cichy brak przyzwolenia pracodawców na korzystanie z urlopu na żądanie. 

Z drugiej jednak strony warto zauważyć, że ciągle zdarza się naruszanie prze-
pisów obowiązujących od wielu lat z tego powodu, że nie są znane. W szczególności 
może zaskakiwać naruszanie przepisów dotyczących naliczania wynagrodzenia za 
urlop oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W 2007 
roku pracodawcy nie wypłacili lub wypłacili w zaniżonej wysokości ekwiwalent pienięż-
ny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 22 pracownikom na łączną sumą 10054 zł. 
W 2008 roku ta nieprawidłowość dotyczyła 35 pracowników, a łączna suma niewypła-
conych należności wynosiła 12454 zł. 

W zakresie naliczania wszelkich świadczeń wynikających ze stosunku pracy pra-
codawcy powinni wykazać dużą staranność. A właśnie brak należytej staranności w 
wielu przypadkach był przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości. Dlatego uchybienia 
w tym względzie spotykały się i będą spotykać ze zdecydowaną reakcją ze strony in-
spektorów pracy. 
 
3.20. Kontrole związane z badaniem skarg 

 
 W roku sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy wpłynęło 1487 
skarg, z czego:  

 1280 skarg skierowano do rozpatrzenia,  
 95 skarg złożono ad acta,  
 76 skarg przekazano zgodnie z właściwością rzeczową lub miejscową,  
 36 skarg zostało wycofanych przez skarżących.  

Ponad połowa skarg wpłynęła od pracowników i byłych pracowników. Co trzecia skar-
ga była anonimowa, a co dziewiętnasta pochodziła od związków zawodowych. Z uwagi 
na to, że część skarg dotyczyła tego samego pracodawcy, a także była rozpatrywana 
bez przeprowadzenia kontroli, łączna liczba kontroli związanych z skargami wyniosła 
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1238. W tej liczbie znajdują się również kontrole przeprowadzone w wyniku skarg zło-
żonych w grudniu 2007 roku, które były rozpatrywane w 2008 roku. Ponadto należy 
dodać, że część skarg, które wpłynęły w grudniu 2008 roku zostało przekazanych do 
rozpatrzenia w styczniu 2009 roku. 

Od lat wiodącym tematem spośród problemów zgłaszanych w skargach są nie-
prawidłowości związane z wypłatą wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pie-
niężnych, czasem pracy, nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Coraz częściej 
skargi dotyczą warunków pracy.  

 Wykres nr 3.20.1. 

Struktura przedmiotowa skarg 

(zasadne, bezzasadne) - 2008 r.
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wynagrodzenie za pracę 

zasadne bezzasadne nie określono

 
 
Tematyka skarg związanych z wynagrodzeniem za pracę oraz innymi świad-

czeniami wynikającymi ze stosunku pracy dotyczyła w głównej mierze niewypłacania i 
nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę. Skargi ujawniły również szereg 
innych nieprawidłowości, m. in.: niewypłacanie lub obniżanie wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych, a także niewypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za nie-
wykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za czas choroby.  

 Następna pod względem liczebności grupa tematyczna skarg dotyczyła nawią-
zania i rozwiązywania stosunku pracy. Główne naruszenia w ramach tej grupy doty-
czą: braku pisemnego potwierdzenia rodzaju i warunków umowy o pracę, niezgodności 
rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy oraz niewydania świadectwa pracy  
i nieprawidłowości w treści świadectwa pracy. Większość skarg z prezentowanej grupy 
pochodzi od indywidualnych pracowników i dotyczy jednostkowych naruszeń przepi-
sów prawa pracy, choć zdarzały się również skargi zbiorowe, dotyczące większej grupy 
pracowników. 
Następną grupę ilościową stanowią skargi związane z naruszaniem przepisów doty-
czących czasu pracy. Większość skarg w ramach tej grupy dotyczy prowadzenia nie-
rzetelnej albo „podwójnej” ewidencji czasu pracy. Skargi poruszają również tematykę 
zatrudniania pracowników z naruszeniem przeciętnie 5-dniowego oraz 40-godzinnego 
tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Przeprowadzone kontrole wskazu-
ją ponadto na powszechne zatrudnianie pracowników z naruszeniem prawa do 11-
godzinnego odpoczynku dobowego i 35-godzinnego tygodniowego oraz w godzinach 
przekraczających dobową i przeciętnie tygodniową normę czasu pracy. W większości 
przypadków praca wykonywana ponad wymiar i w godzinach nadliczbowych nie jest 
właściwie albo w ogóle rekompensowana. Częstym zjawiskiem jest też zawieranie 
umów cywilnoprawnych (zlecenia, dzieła) celem obchodzenia przepisów o wynagra-
dzaniu za pracę świadczoną w godzinach nadliczbowych (zwłaszcza pracowników 
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ochrony mienia). Wykazywano również, że pracodawcy często nie obniżają wymiaru 
czasu pracy o 8 godzin w związku wystąpieniem święta w innym dniu niż niedziela w 
przyjętym okresie rozliczeniowym.  Pewna grupa skarg dotyczy również nieprawidło-
wości związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Pracodawcy 
wbrew obowiązkowi ustawowemu, nie dokonują obniżenia wymiaru czasu pracy z 8 do 
7 godzin dziennie (w stosunku do pracowników z orzeczonym umiarkowanym lub 
znacznym stopniem niepełnosprawności) lub dokonują tego obniżenia, ale z jednocze-
snym obniżeniem wynagrodzenia, co jest niedopuszczalne. 

Następna grupa tematyczna to skargi składane na pracodawców łamiących 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy i nie zapewniających właściwych warunków 
pracy. Główne naruszenia przepisów dotyczą niedostosowania obiektów i pomiesz-
czeń pracy do warunków pracy, braku pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych 
oraz środków higieny osobistej, nieprawidłowego zabezpieczenia stanowiska pracy. 
Przeprowadzone kontrole wskazują również na brak badań lekarskich, szkoleń bhp, 
które pośrednio wpływają na bezpieczne wykonywanie pracy. Cechą charakterystycz-
ną skarg składanych w ramach tego zagadnienia, jest ogólne formułowanie zarzutów 
przez skarżących. Zazwyczaj wskazuje się na złe warunki pracy w zakładzie lub nie-
przestrzeganie przepisów bhp, nie precyzując problemu. 

Skargi związane z udzielaniem urlopu wypoczynkowego, poruszają przeważ-
nie tematykę nieudzielania przysługujących pracownikom urlopów wypoczynkowych 
we właściwym terminie, w tym również urlopów zaległych w nieprzekraczalnym termi-
nie do końca I kwartału roku następnego oraz innych nieprawidłowości w tym zakresie. 
Ponadto pojawiają się problemy z niewłaściwym udzielaniem urlopów bezpłatnych oraz 
z dość powszechną odmową udzielania urlopów na żądanie. Zdarzają się też skargi, w 
których to skarżący podnoszą zarzuty niewłaściwego naliczania prawa do pierwszego 
urlopu i jego wymiaru. Problemem jest też dość często naliczenie urlopu po zmianie 
wymiaru czasu pracy w ciągu roku kalendarzowego oraz wymiaru urlopu dla pracowni-
ków młodocianych. Powszechna jest też praktyka narzucania przez pracodawców ter-
minów urlopów, zarówno co do urlopu bieżącego jak i zaległego.  

Skargi związane z wypadkami w pracy dotyczyły głównie nieprawidłowości z 
zakresu ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy przez zespół powypad-
kowy oraz niesporządzenia protokołu z wypadku przy pracy. Ponadto, zdarzają się 
przypadki, w których to pracownicy, którzy ulegli wypadkowi wnoszą zarzuty niezgło-
szenia go przez pracodawcę do PIP (w przypadku wypadków innych niż ciężkie, zbio-
rowe lub śmiertelne). Często też zgłaszane są do Okręgu inne rodzaje zdarzeń, np. 
bójki, zatargi wśród załogi itp., w wyniku których dochodzi do uszkodzeń ciała, ale nie 
mające bezpośredniego związku z wykonywaną pracą, co do których skarżący wnoszą 
o uznanie za wypadki przy pracy. 

Skargi dotyczące nieprawidłowości w zakresie gospodarowania zakładowym 
funduszem świadczeń socjalnych były związane z nieprzekazaniem odpisów w ter-
minie na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nieprawidłowościami w 
zakresie regulaminu funduszu i przekazywaniem środków funduszu na inne cele niż 
określone w ustawie oraz nieutworzeniem funduszu wbrew ciążącemu obowiązkowi. 
Coraz częściej podnoszone są w skargach zarzuty niewłaściwego ustalania kręgu osób 
uprawnionych do korzystania ze środków funduszu oraz dyskryminowania w przydzie-
laniu pomocy z funduszu. Chodzi najczęściej o byłych pracowników, tj. rencistów i 
emerytów. 
 Wśród skarg wniesionych do Okręgu znajdowały się skargi dotyczące dyskry-
minacji i mobbingu. Pracownicy coraz częściej powołują się w skargach na zarzut 
nierównego traktowania w zatrudnieniu czy mobbing, nie rozróżniając tych pojęć. Każ-
dy przejaw działań pracodawcy traktowany jest w skargach jako mobbing czy dyskry-
minacja, podczas gdy często pracodawca korzysta z przysługujących mu uprawnień 
władczych wynikających z przepisów prawa pracy. Stąd spory odsetek skarg nieza-
sadnych. Świadczy to o niskiej świadomości społecznej, skali zjawiska i nadużywaniu 
obu pojęć albo traktowaniu ich jednakowo. Zarzuty dotyczące dyskryminacji i mobbingu 
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w środowisku pracy są trudne do potwierdzenia i udowodnienia podczas kontroli, gdyż 
działania pracodawców polegają zazwyczaj na czynieniu uwag słownych. Utrudnia to 
rozstrzygnięcie problemu przez inspektora pracy podczas wykonywania czynności kon-
trolnych. Poza tym, sporo skarg traktujących o praktykach mobbingowych, wpływa 
anonimowo, co czasem czyni wręcz niemożliwym ustalenie rzeczywistego stanu rze-
czy. W takim przypadku pomocne jest doradztwo w zakresie skierowania sprawy do 
sądu pracy, pomoc pracownikom w pisaniu pism procesowych czy też pouczanie o 
stosowaniu ewentualnych środków zaradczych. Zazwyczaj podczas kontroli sygnalizu-
je się pracodawcy, że stosowanie mobbingu lub dyskryminacji jest niezgodne z przepi-
sami prawa pracy, bowiem to właśnie na pracodawcy, zgodnie z normą zawartą w Ko-
deksie pracy ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Ponadto, inspektorzy pra-
cy informują skarżących o przysługujących im uprawnieniach, których mogą dochodzić 
od pracodawcy lub innej osoby, której zarzucają mobbing w przypadku rozwiązania 
umowy o pracę z powyższych powodów (odszkodowanie lub zadośćuczynienie za do-
znaną krzywdę). 
   

*** 
Dane statystyczne wskazują, że liczba skarg wpływających do Okręgowego In-

spektoratu Pracy od kilku lat rośnie. Cztery główne tematy skarg, tj. wynagrodzenia za 
pracę, nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, czas pracy i warunki pracy, dominują 
niezmiennie od kilku lat. Łącznie wymienione tematy obejmują przeszło 70% rozpa-
trzonych przedmiotów skarg, co wskazuje wyraźnie na dziedziny prawa pracy, w któ-
rych dochodzi do najczęstszych naruszeń praw pracowniczych i związkowych. Przy-
czyny kierowania skarg do inspekcji pracy są zróżnicowane. Z lektury złożonych skarg 
wynika, iż nieprawidłowości związane z nieprzestrzeganiem prawa pracy dotyczą w 
znacznej mierze pracodawców zatrudniających niewielką liczbę pracowników i są po-
dyktowane nieznajomością przez nich przepisów. Kolejnym czynnikiem mającym 
wpływ na liczbę wnoszonych skarg jest występowanie problemu naruszeń prawa pracy 
wynikającego ze świadomego działania pracodawców, którzy dążą w ten sposób m.in. 
do obniżenia kosztów działalności.  

W związku ze skargami rozpatrywanymi w roku sprawozdawczym inspektorzy 
pracy wydali 425 decyzji i 996 wniosków. Na dzień sporządzania niniejszego sprawoz-
dania pracodawcy zrealizowali ok. 80% tych decyzji i ok. 73% wniosków. W efekcie 
usunięto większość stwierdzonych nieprawidłowości. Na przykład na rzecz pracowni-
ków wypłacano przeszło 550 tys. zł.  
  Podsumowując należy uznać, podobnie jak w latach ubiegłych, że skargi pra-
cownicze spełniają swoją rolę w zakresie sygnalizowania nieprawidłowości istniejących 
u pracodawcy i umożliwiają interweniowanie właśnie tam, gdzie naruszenia prawa są 
najbardziej dotkliwe dla pracowników. 
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IV.  WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PROGRAMIE DZIAŁAŃ 
DŁUGOFALOWYCH 

 
 W 2008 roku realizowano drugi etap działań długofalowych przewidzianych w 

programie działania Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2007-2009. W ramach tych 
działań inspektorzy pracy Okręgu przeprowadzali kontrole w ramach następujących 
tematów: 

 Przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze 
stosunku pracy. 

 Przestrzeganie przepisów o czasie pracy. 

 Kontrole przestrzegania wymagań minimalnych w odniesieniu do maszyn 
i urządzeń technicznych w zakładach eksploatujących maszyny budowlane. 

 Bezpieczeństwo pracy w zakładach charakteryzujących się największym nasi-
leniem zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór). 

W rozdziale omówiono realizację ww. tematów, w tym podjęte działania oraz osiągnięte 
w ich wyniku efekty. Wprawdzie wyniki te odnoszą się tylko do kontrolowanych zakła-
dów, ale mogą wskazywać również na występowanie pewnych zjawisk ogólniejszych. 
 
4.1. Przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń 

ze stosunku pracy 
 
W ramach tego tematu w 2008 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
przeprowadzili kontrole w 52 zakładach, w których łącznie było zatrudnionych 2518 
pracowników, w tym 1357 kobiet i 13 młodocianych. Podział zakładów według ich wiel-
kości przedstawia się w następujący sposób: 

- 21 zakładów zatrudniało poniżej 10 pracowników, 
- 16 zakładów zatrudniało od 10 do 49 pracowników, 
- 15 zakładów zatrudniało od 50 do 527 pracowników. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niewypłacenia lub zaniżenia 1022 pracowni-
kom 589,417.00 zł należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych 
(patrz tabela nr 4.1.1.). 

Tabela nr 4.1.1. 

Rodzaj należności 

Liczba 
zakładów, 
w których 
problem 
badano 

Liczba 
zakładów, 
w których 
stwierdzo-
no niepra-
widłowości 

Liczba 
pracowni-

ków, 
których 

nieprawi-
dłowości 
dotyczyły 

Ogółem 
kwota, 
której 

nieprawi-
dłowości 
dotyczyły 

 

Brak regulaminu wynagradzania  26 2 - - 

Nieprawidłowy regulamin wynagradzania 26 4   

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę 52 18 148 330392 

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia  50 11 134 364081 

Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości niższej od minimalnego 
wynagrodzenia 

52 3 8 
 

6729 

Wypłacanie wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie o pracę 52 9 44 100115 

Dokonanie bezpodstawnego potrącenia z wynagrodzenia za pracę 17 5 29 4191 

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 19 15 97 36643 

Obniżenie należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadlicz-
bowych 

18 3 12 2212 

Niewypłacenie ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych - - - - 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości dodatkowego wynagrodze-
nia za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub 
niebezpiecznych 

3 1 3 1 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości dodatkowego wynagrodze-
nia za pracę w porze nocnej 

17 7 18 940 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości ryczałtu za pracę w porze 
nocnej 

- - - - 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości dodatku za staż pracy 10 - - - 

Niewypłacenie dodatku do wynagrodzenia za pracę w niedziele i 
święto 

10 3 26 7421 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości premii regulaminowej 6 1 1 250 
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Rodzaj należności 

Liczba 
zakładów, 
w których 
problem 
badano 

Liczba 
zakładów, 
w których 
stwierdzo-
no niepra-
widłowości 

Liczba 
pracowni-

ków, 
których 

nieprawi-
dłowości 
dotyczyły 

Ogółem 
kwota, 
której 

nieprawi-
dłowości 
dotyczyły 

 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości dodatkowego wynagrodze-
nia rocznego 

        5 - - - 

Niewypłacenie nagrody jubileuszowej 8 - - - 

Niewypłacenie prawidłowej wysokości nagrody jubileuszowej 6 1 17 7515 

Niewypłacenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 41 1 1 284 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości wynagrodzenia za urlop 
wypoczynkowy 

42 5 22 2062 

Niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy 

32 16 29 22457 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy 

26 5 13 2300 

Niewypłacenie świadczenia urlopowego 2 - - - 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości świadczenia urlopowego 2 - - - 

Niewypłacenie wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, za 
który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia  

1 - -        - 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości wynagrodzenia za czas 
niewykonywania pracy, za który pracownik zachowuje prawo do 
wynagrodzenia  

1 - - - 

Niewypłacenie wynagrodzenia za czas choroby 19 3 7 2073 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości wynagrodzenia za czas 
choroby 

19 3 3 510 

Niewypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży 8 4 72 2901 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości ekwiwalentu za używanie 
własnej odzieży 

4 - - -  

Niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży 
roboczej 

10 3 239 2031 

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

7 - - - 

Niewypłacenie odprawy rentowej lub emerytalnej 6 1 1 1881 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości odprawy rentowej lub eme-
rytalnej 

4 1 10 25000 

Niewypłacenie świadczenia pieniężnego zasądzonego orzeczeniem 
sądowym 

1 - - - 

Niewypłacenie należności z tytułu podróży służbowych  7 2 54 7368 

Niewypłacenie w prawidłowej wysokości należności z tytułu podróży 
służbowych 

8 3 24 8317 

Niewypłacenie odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia na 
zasadach art. 36

1
Kp. 

1 1 1 3740 

Niewypłacenie odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika 

1 1 1 5660 

Nieprawidłowości związane z wynagradzaniem osób niepełnospraw-
nych  

6 - - - 

Nieprawidłowości dotyczące wynagradzania pracowników zatrudnio-
nych w niepełnym wymiarze czasu pracy  

7 2 9 6425 

 
 Z przedstawionego zestawienia wynika, że najczęściej występujące nieprawi-
dłowości to:  

- niewypłacanie pracownikom wynagrodzenia za pracę, 
- nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia, 
- niewypłacanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 
- niewypłacanie dodatku za pracę w porze nocnej, 
- niewypłacenie i obniżanie wysokości ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzy-

stany urlop wypoczynkowy, 
- niewypłacanie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej, 
- niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży. 

Spośród 18 skontrolowanych pracodawców, którzy nie wypłacali wynagrodzenie za 
pracę: 

- 7 pracodawców prowadziło działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowe-
go,  

- 1 pracodawca - działalność transportową, 
- 8 pracodawców - działalność handlowo-usługową, 
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- 1 pracodawca - działalność budowlaną, 
- 1 pracodawca - działalność oświatową. 

Natomiast spośród 11 skontrolowanych pracodawców, którzy nieterminowo wypłacali 
wynagrodzenie za pracę: 

- 3 pracodawców prowadziło działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowe-
go,  

- 1 pracodawca - działalność transportową, 
- 3 pracodawców - działalność handlowo-usługową, 
- 1 pracodawca - działalność budowlaną, 
- 3 pracodawców - działalność oświatową. 

Niewypłacanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i dodatku do wy-
nagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej występuje przede wszystkim u 
pracodawców prowadzących działalność handlowo-usługową. 

Tabela nr 4.1.2. 

Rodzaj świadczenia 

Odsetek pracodawców, u których stwier-
dzono nieprawidłowości w stosunku do 

ogólnej liczby skontrolowanych zakładów 

2005 2006 2007 2008 

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę 33,3 % 13,3 % 33,3  % 34,7 % 

Nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę     16,6% 26,6 % 44,4 % 21,2 % 

Wypłacenie wynagrodzenia w wysokości niższej od minimalnego 
wynagrodzenia 

- 6,6 %     -   5,8 %     

Obniżenie wynagrodzenia za pracę w pozostałych przypadkach 3,3 % 3,3 % 11,1 %  23,1 % 

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 50 %  16,6 %  37,7 % 28,9 % 

Obniżenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych  20 %  3,3 % 8,8 % 5,8 % 

Niewypłacenie lub obniżenie dodatku za pracę w porze nocnej 20 % 10 % 24,4 % 13,5 % 

Niewypłacenie lub obniżenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3,3 % - 2,2 % - 

Niewypłacenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 3,3 % - 2,2% 2 % 

Obniżenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 3,3 % 3,3 %     2,2 % 9,7 % 

Niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 20 % 10 % 44,4 %    30,8 % 

Obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy 3,3  % 16,6  % 8,8 % 9,7 % 

Niewypłacenie lub obniżenie nagrody jubileuszowej 3,3 %  - - 2 % 

Niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za czas niewykonywa-
nia pracy, za który pracownik zachowuje wynagrodzenie 

- - 4,4 % - 

Niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za czas choroby 13,1 % - 6,6 %    11,6 % 

Niewypłacenie lub obniżenie świadczenia urlopowego - - - - 

Niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie 
własnej odzieży roboczej  

10 % - 8,8% 7,7 % 

Niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za pranie i 
naprawę odzieży roboczej 

13,3 % 10 % 11,1 % 5,8 % 

Niewypłacenie lub obniżenie odprawy rentowej i emerytalnej 3,3 %   - 2,2 % 3,9 % 

Niewypłacenie świadczeń pieniężnych zasądzonych prawomocnym 
wyrokiem sądowym 

-  3,3 % - - 

Niewypłacenie lub obniżenie należności z tytułu delegacji służbowej 10 % - 8,8 % 3,9 % 

Brak regulaminu wynagradzania 3,3 % - 6,6 %    3,9 %      

Niewypłacenie lub obniżenie odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania 
stosunku pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy 

10 % - - 2 % 

 
          Z przedstawionego wyżej zestawienia wynika, że skala nieprawidłowości w 43 
objętych kontrolą problemach na przestrzeni 4 analizowanych lat zmniejszyła się. W 
odniesieniu do liczby skontrolowanych pracodawców w 2007 r. wzrósł jednak odsetek 
tych, u których stwierdzono niewypłacanie wynagrodzeń za pracę. Nieprawidłowości te 
stwierdzono przede wszystkim w zakładach prowadzących działalność produkcyjną, a 
także handlowo-usługową. Zmniejszyła się natomiast liczba pracodawców, u których 
stwierdzono: 

- nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych,  
- niewypłacanie bądź obniżanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbo-

wych, 
- niewypłacanie bądź obniżanie dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę 

pracy w porze nocnej, 
W wyniku 56 kontroli stwierdzono 109 nieprawidłowości, w tym 103 dotyczące niewy-
płacenia lub obniżenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych. W 
celu usunięcia tych nieprawidłowości: 
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- wydano 21 pracodawcom 42 decyzje płacowe nakazujące wypłacenie 306 pra-
cownikom 283.198,30 zł tytułem wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
pieniężnych, 

- skierowano do 32 pracodawców 36 wystąpień, zawierających 67 wniosków, w 
tym 64 wnioski dotyczące wypłacenia 627 pracownikom należności w łącznej 
kwocie 306.218,70 zł. 

Według danych dostępnych na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania: 
- 16 pracodawców wykonało 34 decyzje płacowe, w wyniku których wypłacono 

231 pracownikom 169.869,30 zł (zrealizowano ok. 80% wydanych decyzji pła-
cowych),  

- 19 pracodawców wykonało 39 wniosków i wypłaciło 618 pracownikom 
122.452,20 zł (zrealizowano ok. 60% wniosków). 

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że przyczynami nieprawidłowości polegających na 
niewypłaceniu lub obniżeniu wynagrodzeń za pracę lub innych świadczeń wynikają-
cych ze stosunku pracy były przede wszystkim: 

- brak środków finansowych (ok. 47% przypadków), 
- nieznajomość przepisów prawnych (ok. 93% przypadków), 
- bezpodstawne potrącenie (ok. 9% przypadków/), 
- pomyłka w obliczeniach (ok. 13% przypadków), 
- wadliwy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania (ok. 2% przypad-

ków), 
- pozostałe (ok. 38% przypadków). 

W wyniku realizacji środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy wypłacono: 
- 226.130,20 zł 327 pracownikom tytułem należnego wynagrodzenia za pracę, 
- 30.915,1 zł 106 pracownikom tytułem należnego wynagrodzenia za pracę w go-

dzinach nadliczbowych, 
- 759,60zł 21 pracownikom tytułem należnego wynagrodzenia za urlop wypo-

czynkowy, 
- 9.814,50 zł 29 pracownikom tytułem należnego ekwiwalentu pieniężnego za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 
- 275,70zł 2 pracownikom tytułem zaniżenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 
- 36.070.60 zł 23 pracownikom tytułem należnego ekwiwalentu pieniężnego za 

pranie odzieży roboczej, 
- 1.620,70 zł 3 pracownikom tytułem należnego wynagrodzenia za okres choroby, 
- 1.881 zł pracownikowi tytułem należnej odprawy emerytalnej, 
- 5.130,70 zł 44 pracownikom tytułem należności związanych z podróżą służbo-

wą, 
- 4.902 zł pracownikowi zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy tytu-

łem należnego wynagrodzenia za pracę przekraczającą obowiązujący wymiar 
czasu pracy, 

- 1.368, 80 zł 56 pracownikom tytułem należnego ekwiwalentu za używanie wła-
snej odzieży, 

- 2.217,4 zł pracownikowi tytułem należnego dodatku do wynagrodzenia za pracę 
w niedziele i święta. 
 
Podsumowując, przeprowadzone kontrole wykazały, że nieprawidłowości zwią-

zane z wypłacaniem wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających ze sto-
sunku pracy występują przede wszystkim u pracodawców zatrudniających do 50 pra-
cowników. W odniesieniu do liczby skontrolowanych w 2007 roku pracodawców wzrósł 
odsetek tych, którzy nie wypłacają wynagrodzeń za pracę. Ponadto w odniesieniu do 
2007 roku wzrósł także odsetek tych pracodawców, którzy nieterminowo wypłacają 
wynagrodzenia za pracę. Niepokojący jest także wzrost liczby pracodawców, u których 
stwierdzono nieprawidłowości, których przyczyną jest nieznajomość przepisów prawa. 
Jest to przyczyna zdecydowanie dominująca. Dotyczy to przede wszystkim nieznajo-
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mości przepisów prawa pracy związanych z obliczaniem wynagrodzenia za okres cho-
roby, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za pracę w 
godzinach nadliczbowych, dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę z naru-
szeniem przepisów prawa pracy. Trudno jest jednak określić czy wynika to ze świado-
mego działania mającego na celu ominięcie i nie stosowanie przepisów, czy też z nie-
właściwej ich interpretacji.  
 
4.2. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy 
 

Zgodnie z programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2008 rok oma-
wiany temat składał się z czterech podtematów: „Kontrole czasu pracy w placówkach 
ochrony zdrowia”, „Kontrole czasu pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych”, „Re-
kontrole czasu pracy kierowców” oraz „Rekontrole czasu pracy pracowników banków”. 
Kontrolą objęto zakłady o różnej wielkości ze względu na zatrudnienie i o zróżnicowa-
nym charakterze działalności.  
       
a) Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w placówkach ochrony zdrowia   
 
 W związku z realizacją tematu przeprowadzono 30 kontroli. Pracodawcy wyty-
powani do kontroli zatrudniali łącznie 6068 pracowników, w tym 5010 kobiet. 

Wśród kontrolowanych pracodawców przeważały zakłady sektora publicznego 
– 22, natomiast sektor prywatny był reprezentowany przez 8 pracodawców. Według 
podziału PKD przeprowadzono kontrole w zakładach branży: 

- działalność szpitali – 17 kontroli, 
- praktyka lekarska – 6 kontroli, 
- kierownictwo w zakresie działalności społecznej – 2 kontrole, 
- praktyka stomatologiczna – 1 kontrola, 
- działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna – 1 kontrola, 
- działalność paramedyczna – 1 kontrola, 
- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego – 2 kontrole. 

W roku 2008 nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy 
stwierdzono w 25 kontrolowanych zakładach. Rodzaje i liczbę poszczególnych naru-
szeń obrazuje poniższa tabela. 

Tabela nr 4.2.1. 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba praco-
dawców, u 

których dana 
nieprawidłowość 

wystąpiła. 

Stopień procento-
wy nieprawidłowo-
ści w odniesieniu 
do przeprowadzo-

nych kontroli 

 

Nieokreślenie systemu czasu pracy, rozkładu czasu pracy i długości okresu rozliczenio-
wego. 

11 36% 

Nieprawidłowe ustalenie dobowego wymiaru czasu pracy zgodnie ze stosowanym sys-
temem czasu pracy. 

4 13% 

Nieprawidłowe ustalenie tygodniowego wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozli-
czeniowym. 

7 23% 

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy. 6 20% 

Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy. 8 27% 

Zatrudnianie pracowników w wymiarze będącym przekroczeniem normy dobowej lub 
przedłużonego dobowego wymiaru. 

8 27% 

Zatrudnianie pracowników w wymiarze będącym przekroczeniem przeciętnej normy 
tygodniowej. 

6 20% 

Niezapewnienie pracownikowi przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od 
pracy. 

2 6% 

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

4 13% 

Niezapewnienie pracownikom 11 godzinnego dobowego odpoczynku. 8 27% 

Niezapewnienie pracownikom odpowiedniego tygodniowego odpoczynku. 3 10% 

Nieustalenie w umowie o pracę liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar 
czasu pracy, za które pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym 
mowa w art. 151

1
 § 1 Kodeksu pracy. 

9 30% 
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Nieprawidłowe udzielanie czasu wolnego za czas przepracowany ponad ustaloną normę 
bez wniosku pracownika. 

2 6% 

Nieprzestrzeganie przepisów o dyżurach lekarskich. 2 6% 
 

Środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy 

 
Ogółem 

Wydane w celu usunięcia ww. 
nieprawidłowości 

Liczba wystąpień 37 24 

Liczba wniosków w wystąpieniach 246 98 

Liczba wydanych decyzji  148 0 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, pracodawcy zastosowali się do 91 wniosków skierowanych przez inspektorów 
pracy, co stanowi ok. 93 % wszystkich wydanych w celu usunięcia ww. nieprawidłowości. W efekcie usunięto zdecydo-
waną większość uchybień. 

 
 Od dnia 1 stycznia 2008 roku zaczęły obowiązywać znowelizowane przepisy o 
czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Trzeba przyznać, że ta nowelizacja była 
bardzo potrzebna – usunęła wiele kontrowersyjnych zapisów a pozostałe dostosowała 
w mniejszym lub większym zakresie do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. 
Zmieniona została tygodniowa norma czasu pracy, dyżur medyczny został w całości 
wliczony do czasu pracy, pojawiła się również możliwość zatrudniania powyżej prze-
ciętnie 48 godzin tygodniowo. Przeprowadzone w roku 2008 kontrole przestrzegania 
przepisów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej miały na celu oprócz spraw-
dzenia funkcjonowania nowych uregulowań w poszczególnych zakładach, również cha-
rakter profilaktyczny. Inspektorzy pracy rozmawiając zarówno z pracodawcami, partne-
rami społecznymi jak i samymi pracownikami starali się przybliżyć problematykę za-
gadnień czasu pracy i odpowiadali na szereg pytań i wątpliwości związanych z funk-
cjonowaniem nowych przepisów. Kontrole wykazały, że około 36% kontrolowanych 
zakładów nie dostosowało przepisów prawa wewnętrznego w zakresie przepisów o 
czasie pracy do znowelizowanych przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 
 Analiza wyników kontroli wykazała, że jednym z najpoważniejszych problemów 
związanych z funkcjonowaniem placówek zdrowotnych jest zbyt mała liczba zatrudnio-
nych pracowników, czego efektem jest praca w godzinach nadliczbowych. W 8 skon-
trolowanych szpitalach stwierdzono pracę w godzinach nadliczbowych z powodu prze-
kroczenia dobowej normy czasu pracy, w 6 natomiast w związku z przekroczeniem 
tygodniowej normy czasu pracy. Z wyjaśnień pracodawców wynika, że braki w kadrze 
medycznej są wynikiem małej podaży pracowników na rynku pracy spowodowanej 
m.in. emigracją zarobkową. W takiej sytuacji pracodawcy są zmuszeni do planowania i 
zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych, naruszając przy tym przepisy o 
rekompensowaniu godzin nadliczbowych czy też udzielaniu wymaganych okresów od-
poczynku. Kolejnym ze sposobów radzenia sobie ze zbyt małym zatrudnieniem jest 
dość często spotykana praktyka polegająca na świadczeniu pracy przez tego samego 
pracownika najpierw w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy a na-
stępnie w ramach umów zawieranych z firmami zewnętrznymi lub w ramach tzw. sa-
modzielnej działalności gospodarczej, czy w ramach dodatkowej umowy cywilnopraw-
nej. W rezultacie taki pracownik potrafi świadczyć pracę nawet przez 24 godziny na 
dobę.  
 Drugim, oprócz pracy w godzinach nadliczbowych, problemem, z którym ze-
tknęli się inspektorzy pracy było nieprzestrzeganie przez pracodawców obowiązku 
udzielania pracownikom co najmniej 11 godzinnego odpoczynku dobowego (8 zakła-
dów) i odpowiedniego odpoczynku tygodniowego (3 zakłady). W niektórych przypad-
kach stwierdzono, że lekarze świadczyli pracę bez odpoczynku nawet przez 31 godzin. 
Według wyjaśnień dyrekcji szpitali, przyczyną niezapewnienia wymaganego odpoczyn-
ku była konieczność zapewnienia całodobowych świadczeń medycznych oraz brak 
wystarczającej liczby lekarzy specjalistów. Pracodawca powinien sobie jednak zdawać 
sprawę, że w przypadku wykonywania pracy bez odpoczynku jakość świadczonych 
przez pracownika usług może daleko odbiegać od przyjętych standardów a czasami 
stanowić zagrożenie tak dla samego pracownika jak i dla pacjentów szpitala. 
 Możemy szukać usprawiedliwienia dla pracodawcy, gdy stwierdzamy, że za-
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trudnia pracowników w godzinach nadliczbowych z naruszeniem obowiązujących prze-
pisów, gdy zdarzy mu się nie udzielić wymaganego odpoczynku dobowego lub tygo-
dniowego, natomiast nie ma żadnego usprawiedliwienia dla pracodawców, którzy nie 
prowadzą ewidencji czasu pracy (6 zakładów) lub prowadzą ją w sposób nierzetelny (8 
zakładów). Przepisy o prowadzeniu ewidencji czasu pracy są nie tylko wymogiem for-
malnym, ale mają kluczowe znaczenie dla ustalenia wysokości przysługującego wyna-
grodzenia. Nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, niewykazywanie w niej 
faktycznych godzin pracy budzi podejrzenie, że w części przypadków ewidencja jest 
prowadzona na potrzeby organów kontrolnych. Ustalono, że większość przypadków 
nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy wiąże się z niewypłaceniem pracow-
nikom należnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych lub próbami 
ukrycia naruszania przepisów o czasie pracy. 
 Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że stan przestrzegania przepi-
sów o czasie pracy w zakładach opieki zdrowotnej daleko odbiega od prawidłowego. 
Dlatego niezbędne jest kontynuowanie działań nadzorczo kontrolnych w zakresie cza-
su pracy w powiązaniu z zagadnieniami ochrony wynagrodzenia za pracę. Właściwym 
wydaje się również zorganizowanie cyklu szkoleń dla pracodawców, uwzględniającego 
praktyczne porady w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących czasu pracy. 
 
b) Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w towarzystwach ubezpieczeniowych  
 
 W związku z realizacją tematu przeprowadzono 15 kontroli. Pracodawcy wyty-
powani do kontroli zatrudniali łącznie 135 pracowników, w tym 99 kobiet. Według po-
działu PKD przeprowadzono kontrole w zakładach branży: 

- działalność ubezpieczeniowa – 13 kontroli; 
- działalność pośrednictwa finansowego – 2 kontrole. 

W 2008 roku nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy 
stwierdzono w dwóch kontrolowanych jednostkach. Rodzaje i liczbę poszczególnych 
naruszeń obrazuje poniższa tabela. 

Tabela nr 4.2.2. 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba pracodaw-
ców, u których 
dana nieprawi-

dłowość wystąpi-
ła. 

Stopień procen-
towy nieprawidło-
wości w odniesie-
niu do przepro-
wadzonych kon-

troli 

Nieprawidłowe ustalenie dobowego wymiaru czasu pracy zgodnie ze stosowa-
nym systemem czasu pracy. 

1 6,7% 

Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy. 1 6,7% 

Zatrudnianie pracowników w wymiarze będącym przekroczeniem normy dobo-
wej lub przedłużonego dobowego wymiaru. 

1 6,7% 

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

1 6,7% 

Nieprawidłowe udzielenie czasu wolnego za czas przepracowany ponad usta-
loną normę bez wniosku pracownika. 

1 6,7% 

 

Środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy 

 
Ogółem 

Wydane w celu usunięcia ww. 
nieprawidłowości 

Liczba wystąpień 2 2 

Liczba wniosków w wystąpieniach 4 3 

Liczba wydanych decyzji  - - 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, pracodawcy uwzględnili wszystkie środki prawne. W efekcie usunięto wszystkie 
nieprawidłowości. 

 
 Podsumowując, w roku 2008 przeprowadzono 15 kontroli w towarzystwach 
ubezpieczeniowych w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy, w wyniku 
których inspektorzy pracy stwierdzili 4 nieprawidłowości. Z pewnością nie odzwiercie-
dla to rzeczywistego stanu przestrzegania przepisów o czasie pracy. Na terenie działa-
nia OIP funkcjonują jedynie oddziały terenowe towarzystw ubezpieczeniowych, w któ-
rych nie przechowuje się dokumentacji dotyczącej czasu pracy. Według wyjaśnień 
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przedstawicieli pracodawców, dokumentacje pracownicze, w tym akta osobowe pra-
cowników, ewidencje czasu pracy oraz listy wypłat wynagrodzeń są prowadzone przez 
centrale towarzystw ubezpieczeniowe znajdujące się na terenie działania innych in-
spektoratów pracy. W trakcie kontroli inspektorzy byli informowani o braku możliwości 
przekazywania dokumentów do jednostek terenowych oraz otrzymywali zaproszenia 
do kontynuowania kontroli w siedzibach poszczególnych przedsiębiorców. W celu oce-
ny przestrzegania przepisów o czasie pracy wykonano szereg rozmów z zatrudnionymi 
pracownikami, jednak nie dały one spodziewanych efektów – pracownicy albo odma-
wiali odpowiedzi na pytania inspektorów pracy albo twierdzili, że pracodawca nie naru-
sza przepisów.  
 
c) Przestrzeganie przepisów o czasie pracy – rekontrole czasu pracy kierowców 
 
 W związku z realizacją tematu przeprowadzono 10 kontroli w przedsiębior-
stwach kontrolowanych w 2007 roku. Wytypowani pracodawcy zatrudniali łącznie 396 
pracowników, w tym 67 kobiet i 4 pracowników młodocianych. Według podziału PKD 
przeprowadzono kontrole w zakładach branży: 

- handlu detalicznego i hurtowego – 1 kontrola; 
- transportu – 6 kontroli; 
- produkcji betonu – 2 kontrole; 
- produkcji mebli – 1 kontrola. 

W 2008 roku nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy 
stwierdzono w 8 na 10 kontrolowanych zakładów. Rodzaje i liczbę poszczególnych 
naruszeń obrazuje poniższa tabela. 

Tabela nr 4.2.3. 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba praco-
dawców, u 

których dana 
nieprawidło-

wość wystąpi-
ła. 

Stopień pro-
centowy 

nieprawidło-
wości w 

odniesieniu do 
przeprowa-

dzonych 
kontroli 

Nieokreślenie systemu czasu pracy, rozkładu czasu pracy i długości okresu rozliczenio-
wego. 

2 20% 

Nieprawidłowe ustalenie dobowego wymiaru czasu pracy zgodnie ze stosowanym sys-
temem czasu pracy. 

3 33,3% 

Nieprawidłowe ustalanie rozkładów czasu pracy. 2 20% 

Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy. 3 33,3% 

Zatrudnianie pracowników w wymiarze będącym przekroczeniem normy dobowej lub 
przedłużonego dobowego wymiaru. 

3 33% 

Zatrudnianie pracowników w wymiarze będącym przekroczeniem przeciętnej normy 
tygodniowej. 

1 10% 

Nieprzestrzeganie dopuszczalnego limitu godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym. 1 10% 

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

1 10% 

Niezapewnienie pracownikom 11 godzinnego dobowego odpoczynku. 4 40% 

Nieustalenie w umowie o pracę liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar 
czasu pracy, za które pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym 
mowa w art. 151

1
 § 1 Kp 

1 10% 

Nieprzestrzeganie przepisów o pracy w porze nocnej. 2 20% 

Nieprawidłowe udzielanie czasu wolnego za czas przepracowany ponad ustaloną normę 
bez wniosku pracownika. 

2 20% 

 

Środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy 

 
Ogółem 

Wydane w celu usunięcia ww. 
nieprawidłowości 

Liczba wystąpień 9 8 

Liczba wniosków w wystąpieniach 45 21 

Liczba wydanych decyzji  6 0 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, pracodawcy zastosowali się do 15 wniosków skierowanych przez inspektorów 
pracy, co stanowi ok. 71 % wszystkich wydanych w celu usunięcia ww. nieprawidłowości. W efekcie usunięto większość 
uchybień. 

 
 Podsumowując, w 2007 roku zagadnienie przestrzegania przepisów o czasie 
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pracy kierowców było przedmiotem 12 kontroli, w wyniku których inspektorzy pracy 
wydali 40 wniosków. Przeprowadzone w roku 2008 ponowne kontrole u 10 przedsię-
biorców wykazały, że 83% wniosków wydanych w roku 2007 zostało przez pracodaw-
ców zrealizowanych.  Analizując wyniki przeprowadzonych w 2008 roku kontroli doty-
czących czasu pracy kierowców, możemy wskazać na trzy zagadnienia, z których 
przestrzeganiem pracodawcy mają najwięcej kłopotów.  Połowa kontrolowanych pod-
miotów nie prowadzi lub nieprawidłowo prowadzi ewidencję czasu pracy. Jest to głów-
ny problem, jaki dotyka pracodawców zatrudniających kierowców. Zgodnie z art. 25 
ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców, ewidencję czasu pracy pracodawca prowadzi 
dla kierowców, niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy i sposobu wynagra-
dzania za godziny nadliczbowe i za pracę w porze nocnej, w rozliczeniu dobowym, ty-
godniowym i przyjętym okresie rozliczeniowym. Wielu pracodawców albo lekceważy 
obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy uważając, że „wykresówki” w sposób 
dostateczny wskazują ile czasu kierowca pracował, albo nierzetelnie prowadzi ewiden-
cję czasu pracy, co często prowadzi do zaniżania wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych lub w porze nocnej. Kolejne problemy, związane ze specyfiką pra-
cy kierowcy dotyczą powszechnej pracy w godzinach nadliczbowych oraz niezapew-
niania wymaganych okresów odpoczynku dobowego. Nieprawidłowości w tym zakresie 
stwierdzono u około 40% kontrolowanych podmiotów. Według pracodawców prze-
strzeganie ww. wymagań przy przewozach i transporcie jest wręcz niemożliwe lub wią-
że się ze wzrostem zatrudnienia, co czyni tę gałąź gospodarki zupełnie nieopłacalną. 
Niejednokrotnie w trakcie kontroli inspektorzy pracy spotkali się z nieznajomością lub 
niewłaściwą interpretacją przez pracodawców przepisów o czasie pracy kierowców a w 
szczególności uregulowań dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych, doby pra-
cowniczej i należnego odpoczynku. Pracodawcy tłumaczyli się niezwykle skompliko-
waną składnią tych przepisów jak też ich niedostosowaniem do zawodu kierowcy. 
 
d) Rekontrole czasu pracy pracowników banków  
 
 W związku z realizacją tematu przeprowadzono 5 kontroli. Pracodawcy wyty-
powani do kontroli zatrudniali łącznie 667 pracowników, w tym 495 kobiet. Według po-
działu PKD przeprowadzono kontrole w zakładach branży: 

- działalność bankowa – 4 kontrole; 
- działalność banku centralnego – 1 kontrola. 

W 2008 roku nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy 
stwierdzono w czterech kontrolowanych jednostkach. Rodzaje i liczbę poszczególnych 
naruszeń obrazuje poniższa tabela. 

Tabela nr 4.2.4. 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba pracodaw-
ców, u których 
dana nieprawi-

dłowość wystąpiła 

Stopień procen-
towy nieprawidło-
wości w odniesie-
niu do przepro-
wadzonych kon-

troli 

Nieprawidłowe ustalenie dobowego wymiaru czasu pracy zgodnie ze stosowa-
nym systemem czasu pracy. 

1 20% 

Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy. 1 20% 

Zatrudnianie pracowników w wymiarze będącym  przekroczeniem normy do-
bowej lub przedłużonego dobowego wymiaru. 

3 60% 

Zatrudnianie pracowników w wymiarze będącym przekroczeniem przeciętnej 
normy tygodniowej. 

2 40% 

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

2 40% 

Niezapewnienie pracownikom 11 godzinnego dobowego odpoczynku. 1 20% 

Nieprzestrzeganie przepisów o pracownikach zatrudnionych przy pilnowaniu 
mienia, ochronie, w zakładowych strażach pożarnych i służbach ratowniczych. 

1 20% 

 

Środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy 

 Ogółem Wydane w celu usunięcia ww. 
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nieprawidłowości 

Liczba wystąpień 4 4 

Liczba wniosków w wystąpieniach 8 6 

Liczba wydanych decyzji  - - 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, pracodawcy uwzględnili wszystkie środki prawne. W efekcie usunięto wszystkie 
nieprawidłowości. 

 
 W poprzednim roku przestrzeganie przepisów o czasie pracy pracowników 
banków było przedmiotem 8 kontroli, w wyniku których wydano 25 wniosków. Na pod-
stawie przeprowadzonych w roku 2008 ponownych kontroli oraz informacji pracodaw-
ców o realizacji wniosków inspektorów pracy należy stwierdzić, że 88% wniosków wy-
danych w roku 2007 zostało zrealizowanych. Pomimo wysokiego odsetka wykonanych 
wniosków pracodawcy nie ustrzegli się paru nieprawidłowości, tj. naruszania zasady 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, czy też przypadków nieudzielenia pracow-
nikom wymaganego odpoczynku w dobie. Naruszenia te miały jednak charakter jed-
nostkowy i po wnioskach inspektorów pracy zostały niezwłocznie usunięte. Czy w 
związku z tym możemy postawić tezę, że przepisy o czasie pracy w branży bankowej 
są przestrzeganie? Otóż nie do końca.  Na terenie działania Okręgu znajdują się głów-
nie oddziały banków, których siedziba znajduje się w innych miastach a tym samym 
dostęp do części dokumentów dotyczących czasu pracy jest znacznie utrudniony – 
inspektorzy w większości przypadków nie mieli dostępu do pełnej źródłowej dokumen-
tacji. Po drugie w trakcie kontroli w każdym z pięciu kontrolowanych banków pracowni-
cy wykazywali niezwykłą niechęć do rozmowy z inspektorami pracy. Z tych powodów 
nie można jednoznacznie stwierdzić, że w bankach przestrzega się czasu pracy i nie 
ma potrzeby przeprowadzania kontroli. Jednakże te kontrole nie mogą się ograniczać 
tylko do kontroli oddziałów terenowych banków, ale powinny również obejmować jed-
nostki centralne. Ponadto właściwym wydaje się połączenie kontroli zagadnień czasu 
pracy z jednoczesnymi kontrolami przepisów o ochronie wynagrodzenia za pracę. 
 
4.3. Kontrole przestrzegania wymagań minimalnych w odniesieniu do maszyn 

i urządzeń technicznych w zakładach eksploatujących maszyny budowla-
ne 

 

W 2008 roku w ramach tematu przeprowadzono 34 kontrole w 31 zakładach 
prowadzących działalność budowlaną. W 16 z nich zatrudnionych było do 9 pracowni-
ków, w 9 od 10 do 49, w 5 od 50 do 249, a w 1 powyżej 249 pracowników. Ogółem w 
zakładach tych poddano ocenie 84 maszyny i urządzenia, w tym: 

- 23 maszyny przemysłu budowlanego, 
- 44 maszyny budowlane, 
- 17 innych maszyn eksploatowanych na placach budów. 

 
Podczas kontroli maszyn budowlanych inspektorzy najczęściej kontrolowali ta-

kie maszyny, jak: żurawie, dźwigi towarowe, koparki, ładowarki, agregaty tynkarskie i 
betoniarki. Wśród innych maszyn eksploatowanych na placach budów najczęściej kon-
trolowanym sprzętem były pilarki do drewna.  W zakładach produkujących materiały 
budowlane kontrolą objęto szlifierki przyścienne, przecinarki do kamienia, węzeł beto-
niarski i automaty do produkcji elementów betonowych. Inspektorzy pracy mieli za-
strzeżenia do większości ocenianych maszyn i urządzeń, w tym: 

- 16 maszyny przemysłu budowlanego, 
- 30 maszyn budowlanych, 
- 13 innych maszyn eksploatowanych na placach budów. 

W poniżej zamieszczonych tabelach ujęto w sposób syntetyczny zakres kontroli jak i 
ich wyniki. 
 

 
Tabela nr 4.3.1. 
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Maszyny przemysłu budowlanego 

Liczba za-
trudnionych 

Liczba skon-
trolowanych 
pracodaw-

ców 

Liczba skon-
trolowanych 
pracodaw-
ców, u któ-
rych stwier-
dzono nie-

prawidłowo-
ści 

Liczba skon-
trolowanych 

maszyn 
ogółem 

Liczba skon-
trolowanych 

maszyn, 
które nie 
spełniały 
wymagań 

Najczęściej występujące nieprawidłowo-
ści 

1-9 3 3 12 9 

- brak instrukcji bhp, 
- brak okresowych kontroli, 
- brak prawidłowych urządzeń ochron-

nych i sterowniczych, 

10-49 1 1 5 5 
- brak okresowych kontroli, 
- brak prawidłowych urządzeń ochron-

nych i sterowniczych, 

50-249 - - - - - 

250 i więcej 1 1 6 2 
- brak instrukcji bhp, 
- brak prawidłowych urządzeń ochron-

nych i sterowniczych. 

 

Tabela nr 4.3.2. 

Maszyny budowlane 

Liczba za-
trudnionych 

Liczba skon-
trolowanych 
pracodaw-

ców 

Liczba skon-
trolowanych 
pracodaw-
ców, u któ-
rych stwier-
dzono nie-

prawidłowo-
ści 

Liczba skon-
trolowanych 

maszyn 
ogółem 

Liczba skon-
trolowanych 

maszyn, 
które nie 
spełniały 
wymagań 

Najczęściej występujące nieprawidłowo-
ści 

1-9 6 5 10 5 
- brak okresowych kontroli, 
- brak instrukcji bhp, 
- brak sygnalizacji cofania przy walcu, 

10-49 10 8 13 11 

- brak oznakowania maszyny WBT in-
formacją o udźwigu i zakazie podno-
szenia osób, 

- brak instrukcji bhp, 
- brak okresowych kontroli, 
- brak prawidłowych urządzeń ochron-

nych i sterowniczych, 

50-249 5 5 21 14  

- brak instrukcji bhp, 
- brak oznakowania maszyny informacją 

o udźwigu i zakazie podnoszenia osób, 
- brak prawidłowych urządzeń ochron-

nych i sterowniczych. 

250 i więcej - - - - - 

 

Tabela nr 4.3.3. 

Inne maszyny eksploatowane na placach budów 

Liczba za-
trudnionych 

Liczba skon-
trolowanych 
pracodaw-

ców 

Liczba skon-
trolowanych 
pracodaw-
ców, u któ-
rych stwier-
dzono nie-

prawidłowo-
ści 

Liczba skon-
trolowanych 

maszyn 
ogółem 

Liczba skon-
trolowanych 

maszyn, 
które nie 
spełniały 
wymagań 

Najczęściej występujące nieprawidłowo-
ści 

1-9 6 6  8  6  
- brak odpowiednich urządzeń ochron-

nych, 
- brak okresowych kontroli, 

10-49 5 3 6 4 - brak instrukcji bhp, 

50-249 3 3 3 3  
- brak instrukcji bhp, 
- brak okresowych kontroli. 

250 i więcej - - - - - 

 
 
 

Tabela nr 4.3.4. 

Badane zagadnienie (stwierdzone nieprawidłowości) 
Liczba maszyn 

urządzeń  
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objętych 
bada-
niem 

których 
dot. 

nieprawi-
dłowości 

Czy pracodawca dokonuje wstępnych kontroli przed oddaniem maszyn do eksploatacji?  42 2 

Czy pracodawca dokonuje udokumentowanych, okresowych kontroli eksploatowanych maszyn? 84 29 

Czy kontrole są przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje? 61 0 

Czy pracodawca rejestruje wyniki kontroli? 64 13 

Czy pracodawca dokonał przeglądu i oceny maszyn pod względem spełniania min. wymagań?  84 70 

Czy eksploatowane maszyny posiadają opracowaną w języku polskim instrukcję bhp?   

 maszyny przemysłu budowlanego 23 4 

 maszyny budowlane 44 8 

 inne maszyny eksploatowane na placach budów 17 6 

Czy pracodawca zapewnił pracownikom dostęp do pisemnych instrukcji bhp?   

 maszyny przemysłu budowlanego 19 4 

 maszyny budowlane 38 12 

 inne maszyny eksploatowane na placach budów 12 3 

Czy instrukcje zawierają wymagane informacje?   

 maszyny przemysłu budowlanego 19 1 

 maszyny budowlane 36 0 

 inne maszyny eksploatowane na placach budów 11 0 

Czy eksploatowane maszyny spełniają minimalne wymagania?   

 maszyny przemysłu budowlanego 23 16 

 maszyny budowlane 44 16 

 inne maszyny eksploatowane na placach budów 17 6 

Czy eksploatowane maszyny mają odpowiednie urządzenia ochronne?   

 maszyny przemysłu budowlanego 23 11 

 maszyny budowlane 44 8 

 inne maszyny eksploatowane na placach budów 17 3 

Czy eksploatowane maszyny mają odpowiednie urządzenia sterownicze?   

 maszyny przemysłu budowlanego 23 11 

 maszyny budowlane 44 3 

 inne maszyny eksploatowane na placach budów 17 1 

Czy miejsca i st. pracy lub konserwacji maszyn są odpowiednio oświetlone?   

 maszyny przemysłu budowlanego 23 0 

 maszyny budowlane 43 0 

 inne maszyny eksploatowane na placach budów 16 0 

Czy urządzenia ostrzegawcze maszyn są jednoznaczne, łatwo dostrzegalne i zrozumiałe?   

 maszyny przemysłu budowlanego 18 3 

 maszyny budowlane 40 2 

 inne maszyny eksploatowane na placach budów 7 0 

Czy maszyny użytkowane są tylko w procesach i warunkach, dla których są przeznaczone?   

 maszyny przemysłu budowlanego 23 0 

 maszyny budowlane 44 0 

 inne maszyny eksploatowane na placach budów 17 0 

Czy maszyny ruchome, na których znajdują się pracownicy posiadają odpowiednie konstrukcje 
i urządzenia chroniące pracownika przed przygnieceniem? 

18 1 

Czy maszyny z własnym napędem, które po uruchomieniu mogą spowodować zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, są wyposażone w odpowiednie urządzenia minimali-
zujące skutki kolizji? 

18 0 

Czy maszyny z własnym napędem, które po uruchomieniu mogą spowodować zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, są wyposażone w urządzenie zapobiegające ich 
uruchomieniu przez osoby nieupoważnione? 

18 1 

Czy maszyny z własnym napędem, które po uruchomieniu mogą spowodować zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, są wyposażone w odpowiednie urządzenia przezna-
czone do hamowania i zatrzymywania? 

18 0 

Czy maszyny z własnym napędem, które po uruchomieniu mogą spowodować zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, są wyposażone w odpowiednie urządzenia pomocni-
cze zainstalowane w celu poprawienia widoczności? 

13 0 

Czy maszyny z własnym napędem, które po uruchomieniu mogą spowodować zagrożenie dla 
bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, są wyposażone w oświetlenie odpowiednie do rodza-
ju wykonywanej pracy, zapewniające dostateczne bezpieczeństwo pracownikom? 

18 2 

Czy maszyny do podnoszenia ładunków są wyraźnie oznakowane w informacje dot. udźwigu i 
(jeżeli ma to zastosowanie) tablicę obciążalności? 

19 4 

Czy osprzęt służący do podnoszenia jest oznakowany w sposób umożliwiający określenie jego 
parametrów niezbędnych dla bezpiecznego użytkowania? 

18 0 

Czy maszyny służące do podnoszenia ładunków, które nie zostały zaprojektowane z przezna-
czeniem do podnoszenia osób, są odpowiednio i wyraźnie oznakowane w celu uniknięcia ich 
przypadkowego niewłaściwego wykorzystania? 

16 4 

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2008 ROKU 

 

 75 

W każdym przypadku stwierdzenia uchybień inspektorzy pracy wydali stosowne 
środki prawne celem ich wyeliminowania (120 decyzji, 23 wnioski). W związku z ujaw-
nionymi w trakcie kontroli wykroczeniami 7 osób ukarano mandatami karnymi na 
łączną kwotę 7.700zł. Według informacji dostępnych w dniu sporządzania niniejszego 
sprawozdania, wykonano przeszło 76% wydanych decyzji oraz przeszło 52% wnio-
sków. W efekcie ich realizacji usunięto większość stwierdzonych uchybień. 

Z powyższych danych wynika, że w większości kontrolowanych zakładów wy-
stąpiły nieprawidłowości dotyczące przestrzegania wymagań minimalnych w zakresie 
użytkowanych przez pracowników maszyn i urządzeń. Kontrole wykazały, że 70% oce-
nianych maszyn i urządzeń nie spełniało minimalnych wymagań. W niektórych przy-
padkach stan ich stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników 
wykorzystujących ten sprzęt. Pracodawcy w większości przypadków nie przeprowadza-
li wstępnych i okresowych udokumentowanych kontroli maszyn i urządzeń. W wielu 
przypadkach brak było opracowanej w języku polskim instrukcji bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Przyczyny nieprawidłowości to przede wszystkim brak środków finan-
sowych na wymianę sprzętu, tolerowanie przez nadzór używania niesprawnego sprzę-
tu oraz nieznajomość lub trudności interpretacyjne dotyczące przepisu regulującego 
wymagania minimalne. W tym miejscu należy przypomnieć, że z dniem 1 stycznia 
2006 roku upłynął 3-letni okres na dostosowanie maszyn i urządzeń oraz innego wypo-
sażenia stanowisk pracy do postanowień rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pra-
cy. Mając to na uwadze, inspektorzy pracy podczas kontroli udostępniali pracodawcom 
wydawnictwa PIP dotyczące tej problematyki. Skala stwierdzonych nieprawidłowości w 
omawianym obszarze uzasadnia kontynuowanie kontroli jak i innych działań prewen-
cyjnych w latach następnych. 
 
4.4. Bezpieczeństwo pracy w zakładach charakteryzujących się największym 

nasileniem zagrożeń zawodowych (wzmożony nadzór) 
 

Realizując program działania PIP na lata 2007-2009 w okręgowym inspektora-
cie pracy wytypowano do wzmożonego nadzoru 4 zakłady charakteryzujące się dużym 
nasileniem zagrożeń zawodowych. W zakładach tych zatrudnionych jest ogółem 678 
pracowników, w tym 282 w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowi-
skiem pracy.  

*** 
Ryzyko zawodowe oceniono w 4 kontrolowanych zakładach pracy.  W jednym 

zakładzie inspektor pracy uznał, że konieczna jest aktualizacja oceny ryzyka zawodo-
wego na stanowiskach pracy galwanizera oraz przy pracach transportowych w związku 
z uruchomieniem nowej linii cynkowania oraz wyposażeniem w nowe środki transpor-
towe. We wszystkich 4 zakładach udokumentowano ryzyko zawodowe związane 
z poszczególnymi zagrożeniami zidentyfikowanymi przy określonych pracach. W 4 za-
kładach wyznaczono dopuszczalność ryzyka zawodowego, a w 1 zakładzie prowadzo-
no działania korygujące i zapobiegawcze. Natomiast w pozostałych zakładach nie za-
planowano takich działań, gdyż z wyników przeprowadzonej oceny nie wyniknęła ko-
nieczność wdrożenia działań korygujących lub naprawczych. We wszystkich 4 zakła-
dach w regulaminie pracy określono sposób informowania pracowników o ryzyku za-
wodowym. We wszystkich zakładach poinformowano pracowników o ryzyku zawodo-
wym występującym na stanowiskach pracy zgodnie z przyjętymi zasadami. Obowiązek 
informowania pracowników o ryzyku zawodowym jest realizowany w większości zakła-
dów podczas szkoleń stanowiskowych z zakresu bhp oraz po aktualizacji oceny ryzyka 
zawodowego. W 3 zakładach w ramach oceny ryzyka zawodowego dokonano identyfi-
kacji wszystkich zagrożeń (w tym fizycznych, chemicznych, mechanicznych). W 2 za-
kładach uwzględniono wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowi-
skach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. We wszystkich 4 za-
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kładach uwzględniono szczegółowe wymagania przy ocenie ryzyka zawodowego zwią-
zanego z narażeniem pracowników na hałas. W 1 zakładzie podjęto (kontynuowano) 
działania naprawcze i korygujące 

We wszystkich 4 zakładach realizowane są wnioski profilaktyczne i zastosowa-
no środki określone w protokołach powypadkowych oraz przeprowadza się okresowo 
analizę wypadków przy pracy.  Podczas kontroli inspektorzy pracy nie stwierdzili po-
dejmowania przez pracodawców działań profilaktycznych na podstawie wyników okre-
sowych analiz wypadków przy pracy (uznano działania profilaktyczne podejmowane 
przy indywidualnym badaniu wypadków za skuteczne i wystarczające). W przeprowa-
dzanych analizach dokonano najczęściej statystycznego ujęcia wypadków z pogrupo-
waniem na wypadki danego rodzaju w zależności od skutków, ciężkości, przyczyn, itp. 
W ogólnym ujęciu należy stwierdzić, że w latach 2007-2008 w 3 zakładach nastąpiła 
poprawa stanu wypadkowości charakteryzująca się zmniejszeniem liczby wypadków 
przy pracy oraz wartości wskaźników częstotliwości i ciężkości. Natomiast w jednym 
zakładzie nastąpił spadek liczby wypadków przy pracy z 23 do 21, ale równocześnie 
nastąpił pewien wzrost wskaźnika częstotliwości i ciężkości. W 2008 roku w jednym 
zakładzie miał miejsce wypadek przy pracy o skutkach ciężkich. Stąd, pomimo wyraź-
nego, dwukrotnego spadku liczby wypadków przy pracy, poprawa stanu wypadowości 
w tym zakładzie nie jest jednak zadowalająca. Podczas prowadzonych kontroli inspek-
torzy pracy przeprowadzili własną analizę wypadków przy pracy. W 3 zakładach in-
spektorzy pracy nie stwierdzili w jej wyniku istotnych rozbieżności dotyczących ustala-
nia przyczyn zaistniałych wypadków. Według inspektorów pracy, przedkładane przez 
zespoły powypadkowe wnioski profilaktyczne oraz stosowane środki są właściwe. 
Również w czwartym zakładzie inspektor pracy uznał, że przedkładane w protokołach 
powypadkowych wnioski i stosowane środki profilaktyczne są prawidłowe za wyjątkiem 
jednego wypadku.  
 W kontrolowanych zakładach pracy w latach 2007-2008 nie stwierdzono przy-
padku wystąpienia choroby zawodowej lub podejrzenia wystąpienia choroby zawodo-
wej.  

Pracodawcy wszystkich 4 zakładów objętych nadzorem deklarują, iż użytkowa-
ne przez nich maszyny spełniają wymagania minimalne. Jednak, jak wynika z prze-
prowadzonych kontroli problem spełnienia minimalnych wymagań przez użytkowane 
maszyny pojawił się praktycznie w każdym z zakładów. Główne nieprawidłowości w 
tym zakresie dotyczyły niezapewnienia odpowiednich osłon chroniących przed dostę-
pem do stref niebezpiecznych (75% zakładów) i ich niewłaściwego stanu technicznego 
(100% zakładów), braku wyłączników do awaryjnego zatrzymania maszyny (50% za-
kładów), niewłaściwego stanu technicznego urządzeń sterowniczych i ich nieodpo-
wiedniego opisania (25% zakładów). Częstą przyczyną nieprawidłowości w zakresie 
spełniania minimalnych wymogów jest użytkowanie maszyn i urządzeń w znacznym 
stopniu wyeksploatowanych i jednocześnie brak kompleksowej analizy stanu technicz-
nego użytkowanych maszyn pod kątem spełniania przez nie wymagań minimalnych. 

We wszystkich 4 zakładach utworzono służbę bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W trzech zakładach działają jednoosobowe komórki służby bhp (osoby zatrudnione w 
niepełnym wymiarze czasu pracy). Natomiast w czwartym zakładzie pracodawca zlecił 
wykonywanie zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu. W 2008 roku inspektor 
pracy zobowiązał pracodawcę do utworzenia służby bhp w wymiarze co najmniej ½ 
etatu. Decyzja ta została wykonana – zatrudniono osobę posiadającą wymagane kwali-
fikacje specjalisty ds. bhp (ukończone studia podyplomowe i staż). W 4 zakładach za-
kres zadań realizowanych przez służbę bhp jest zgodny z działaniami określonymi w 
rozporządzeniu Rady Ministrów z 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  

 W żadnym z zakładów wytypowanych do kontroli nie powołano społecznej in-
spekcji pracy, jak również w żadnym z zakładów nie utworzono związków zawodo-
wych. 

W 2 zakładach powołano komisje bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast w 
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pozostałych zakładach pracodawcy takich komisji nie powołali (brak obowiązku).   
We wszystkich zakładach objętych nadzorem pracodawca konsultuje działania 

związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.  
W wyniku działalności kontrolnej związanej z realizacją przedmiotowego tema-

tu, w 2008 roku inspektorzy pracy wydali ogółem 110 decyzji. W decyzjach inspektorzy 
pracy najczęściej ujmowali zagadnienia bezpieczeństwa pracy obejmujące: 

- brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne – wydano 25 zarządzeń w 3 kon-
trolowanych zakładach (75% zakładów); 

- niewłaściwy stan techniczny elementów obiektów i pomieszczeń pracy (wy-
nikający z ich utrzymania na etapie bieżącej eksploatacji) – wydano 10 za-
rządzeń w 3 kontrolowanych zakładach (75% zakładów); 

- niewłaściwy stan techniczny maszyn i urządzeń technicznych – wydano 9 
zarządzeń w 4 kontrolowanych zakładach (100% zakładów); 

- brak ładu i porządku w pomieszczeniach pracy – wydano 8 zarządzeń w 1 
kontrolowanym zakładzie (25% zakładów); 

- brak lub niewłaściwe stosowanie znaków, barw i sygnałów bezpieczeństwa 
– wydano 3 zarządzenia w 2 kontrolowanych zakładach (50% zakładów); 

- brak lub niewłaściwa ochrona przeciwporażeniowa instalacji i urządzeń 
elektrycznych – wydano 5 zarządzeń w 2 kontrolowanych zakładach (50% 
zakładów); 

- niewłaściwy dobór miejsca składowania materiałów – wydano 5 zarządzeń 
w 1 kontrolowanym zakładzie (25% zakładów);  

- brak lub nieprawidłowości dotyczące elementów sterowniczych oraz urzą-
dzeń do uruchomienia oraz całkowitego lub awaryjnego zatrzymywania ma-
szyny – wydano 5 zarządzeń w 2 kontrolowanych zakładach (50% zakła-
dów). 

Według inspektorów pracy najczęstsze przyczyny naruszeń prawa to: 
- lekceważenie przez pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz brak określonych nawyków w zakresie bezpiecznego wykonywania 
pracy (dotyczy 4 zakładów - 100%); 

- brak właściwego nadzoru nad prowadzonymi pracami i tolerowanie przez 
nadzór niewłaściwych metod pracy i złego stanu maszyn i urządzeń (doty-
czy 2 zakładów - 50%). 

- wyeksploatowanie maszyn i urządzeń oraz brak środków finansowych 
na natychmiastową wymianę tychże środków produkcji (25 % zakładów). 

 
W 2008 roku efektem działalności inspektorów pracy oraz starań pracodawców 

była poprawa warunków pracy we wszystkich kontrolowanych zakładach. Poprawę 
uzyskano poprzez likwidację stanowisk oraz wykonanie prac modernizacyjnych i re-
montów, zainstalowanie nowych maszyn i urządzeń technicznych, zmianę technologii 
lub eliminację z produkcji szkodliwych surowców. 

Tabela nr 4.4.1. 

Zakład Przykłady osiągniętych efektów 

I.  

- zakupiono dwie zautomatyzowane linie technologiczne do wydziału 
palisad, co umożliwiło zlikwidowanie części starych maszyn – uzy-
skano zmniejszenie zagrożeń wypadkowych i poprawę warunków 
pracy dla 8 pracowników; 

- zakupiono 5 nowych wózków widłowych (leasing) – zmniejszenie za-
grożeń wypadkowych i poprawa warunków pracy dla 10 pracowników; 

- wdrożono stosowanie nowoczesnych narzędzi w obrabiarkach do 
drewna (w tym tarcz i frezów) – w połączeniu z ograniczeniem czasu 
narażenia (zmniejszenie produkcji) umożliwiło to zmniejszenie liczby 
osób narażonych na ponadnormatywny hałas o 62 osoby.   

II.  - zakupiono i zainstalowano elektryczny piec do wytopu metali nieżela-
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znych – spowodowało to ograniczenie emisji czynników szkodliwych 
dla zdrowia wytwarzanych w dotychczasowym procesie spalania pa-
liw płynnych – poprawa warunków pracy dla 2 pracowników;  

- wykonano nową instalację elektryczną w odlewni żeliwa, zwiększono 
liczbę punktów świetlnych w hali formierni ręcznej – zmniejszenie za-
grożeń wypadkowych i poprawa warunków pracy dla 3 pracowników. 

III.  

- wybudowano nowy magazyn surowca; umożliwiło to rozgęszczenie 
stanowisk pracy i lepszą (bezpieczniejszą) organizację prac transpor-
towych – poprawa bezpieczeństwa pracy dla 10 pracowników; 

- zakupiono nowoczesne regały magazynowe, w tym regały wysokiego 
składowania – poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa dla 6 pra-
cowników; 

- przeprowadzono kolejny etap remontu nawierzchni hal produkcyj-
nych, remontem objęto część hali działu przygotowawczego – popra-
wa bezpieczeństwa pracy dla 12 pracowników. 

IV.  

- zainstalowano i uruchomiono automatyczną linię do cynkowania (za-
wieszkowo bębnowa) – ograniczenie liczby osób zatrudnionych przy 
obsłudze linii (narażonych) o 4 pracowników; 

- w ramach modernizacji parku maszynowego m.in. zakupiono nową 
prasę hydrauliczną, wiertarko-gwinciarkę kolumnową, wózek podno-
śnikowy ręczny – poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy dla 12 
pracowników. 

 
Podsumowując, działania kontrolne (a także doradcze, informacyjne, promocyj-

ne) inspektorów pracy w zakładach objętych wzmożonym nadzorem nakierowane są 
przede wszystkim na likwidację lub przynajmniej ograniczenie występujących zagro-
żeń. Wieloletnie doświadczenia wskazują, że działania te sprawdzają się i przynoszą 
oczekiwane efekty. Ponadto systematyczne kontrole skłaniają pracodawców do po-
dejmowania konkretnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków pracy, pomimo 
bardzo trudnej nieraz sytuacji finansowej. Należy stwierdzić, że we wszystkich zakła-
dach objętych wzmożonym nadzorem w większym lub mniejszym stopniu osiągnięto 
poprawę warunków pracy. 
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V.  WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM 
 

Realizując program działania Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy pracy, 
oprócz działań rutynowych oraz długofalowych na lata 2007-2009, przeprowadzali kon-
trole w ramach następujących tematów rocznych zaplanowanych na 2008 rok: 

 Wykonywanie przez pracodawców orzeczeń sądów pracy. 

 Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie sezonowej pracy dzieci i 
młodzieży. 

 Przestrzeganie przepisów dot. zatrudnienia, czasu pracy oraz bhp w placów-
kach handlu detalicznego. 

 Zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego u osób pracujących w szpitalach 
przy ręcznych pracach transportowych. 

 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji chemii 
budowlanej. 

 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących szkodli-
wych czynników biologicznych w archiwach i bibliotekach. 

 Przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, czasu pracy 
oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekarniczego. 

 Ergonomiczne czynniki ryzyka (praca powtarzalna i postawa przy pracy) przy 
produkcji AGD/RTV. 

 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników zatrudnionych w narażeniu na 
czynniki chemiczne, w tym o właściwościach rakotwórczych, mutagennych i 
działających na rozrodczość, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka 
zawodowego – w wybranych branżach. 

 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach stwarza-
jących zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z udziałem sub-
stancji i preparatów chemicznych. 

 Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechaniczne. 

 Przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz bhp w go-
spodarstwach rolnych zatrudniających pracowników. 

 Przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz bezpie-
czeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna i innych pracach w leśnictwie. 

 Kontrole spełniania wymagań zasadniczych wyrobów przez producentów i do-
stawców. 

 Przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz bhp na pla-
cach budów. 

 Przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz bhp przy 
budowie i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wiaduktów). 

Ponadto inspektorzy pracy Okręgu realizowali inne tematy roczne, które zostały wpro-
wadzone do realizacji przez kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie roku 
sprawozdawczego: 

- Ręczne przemieszczanie ciężarów. 
- Kontrole w agencjach ochrony mienia. 
- Kontrole przestrzegania prawa pracy, w tym bhp w placówkach handlowych w 

okresie przedświątecznym. 
- Kontrole przestrzegania prawa pracy w firmach prowadzących punkty przyjmo-

wania zakładów i gier losowych. 
- Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stacjach paliw 

płynnych. 
W niniejszym rozdziale sprawozdania omówiono realizację tych tematów.  
 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2008 ROKU 

 

 80 

5.1. Wykonywanie przez pracodawców orzeczeń sądów pracy 
 

Realizując programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2008 rok, in-
spektorzy pracy sprawdzili realizację 41 orzeczeń w sprawach ze stosunku pracy, tj.: 

 34 wyroki sądów pracy, 

 7 ugód zawartych przed sądami pracy. 
Kontrolą objętych zostało 35 pracodawców zatrudniających łącznie 2723 osoby. W 
trakcie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, iż 3 pracodawców (2 należących do 
sektora publicznego i 1 należący do sektora prywatnego) nie wykonało 3 prawomoc-
nych wyroków, które dotyczyły łącznie 3 pracowników. Nie stwierdzono przypadków 
niewykonania ugody sądowej. W poniżej zamieszczonej tabeli określono zakres 
przedmiotowy orzeczeń, których nie wykonano. 

Tabela nr 5.1.1. 

Zakres przedmiotowy orzeczenia 
Liczba orzeczeń, których 

nie wykonano 

Wypłata wynagrodzenia za pracę (420zł) 1 (dot. 1 pracownika) 

Wypłata tytułem wynagrodzenia za pracę ponad wymiar (1500zł) 1 (dot. 1 pracownika) 

Ukształtowanie stosunku pracy pracownika w taki sposób, by stanowisko 
jego pracy były równorzędne ze stanowiskami poprzednio zajmowanym 

1 (dot. 2 pracowników) 

 
W związku z niewykonaniem orzeczeń sądów pracy inspektorzy pracy w 2 przypad-
kach skierowali do sądu wniosek o ukaranie, a w kolejnym przypadku inspektor pracy 
zastosował mandat karny w wysokości 1000 zł. 

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, w wyniku działań inspekto-
rów pracy wyroki, o których mowa zostały wykonane. 

Podsumowując, wyniki kontroli wskazują, iż większość pracodawców objętych 
kontrolami, wykonało orzeczenia sądów pracy bez konieczności podjęcia działań przez 
inspektorów pracy. Podkreślić należy, iż pozytywnym zjawiskiem, które było już wi-
doczne w ubiegłych latach, jest wykonywanie ugód sądowych, których treść jest wyra-
zem zgodnej woli stron toczącego się postępowania sądowego. W ubiegłym, jak i bie-
żącym roku stwierdzono, iż 100% ugód objętych kontrolami zostało wykonanych. W 
bieżącym roku stwierdzono mniejszy wskaźnik procentowy niewykonanych orzeczeń 
sądowych w porównaniu do wskaźnika z roku ubiegłego, tj. około 7 %, wobec 33 % w 
roku ubiegłym. Z powyższych danych wynika, że problem braku realizacji orzeczeń 
sądowych zmniejszył się, choć nadal istnieje. Poprawa w zakresie realizacji orzeczeń 
sądowych wynika przede wszystkim z lepszej kondycji finansowej pracodawców oraz 
usankcjonowania od 1 lipca 2007 r. w kodeksie karnym przypadków niewypłacania 
należności ze stosunku pracy jako wyczerpujących znamiona przestępstwa. 

 
5.2. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
 

W 2008 roku skontrolowano 21 agencji zatrudnienia. W poniżej zamieszczonej 
tabeli określono zakres świadczonych usług przez te agencje. 

Tabela nr 5.2.1. 

Kontrolowany podmiot świadczy usługi w zakresie: 

 pośrednictwa pracy na terytorium RP 14 

 pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych 8 

 doradztwa personalnego 10 

 poradnictwa zawodowego 10 

 pracy tymczasowej 8 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli, w 4 agencjach stwierdzono nieprawidłowo-

ści dotyczące przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. Stwierdzono, że:  
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- w 3 kontrolowanych agencjach, w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach nie po-
dawano numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, 

- w przypadku 1 podmiotu stwierdzono prowadzenie działalności należącej do 
zakresu działania agencji pośrednictwa pracy polegającej na pośrednictwie do 
pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich bez wyma-
ganego wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. 

 
Ujawnione w trakcie kontroli nieprawidłowości, w ocenie inspektorów pracy, zo-

stały spowodowane nieumyślnie i wynikały z niedostatecznej znajomości przepisów 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez osoby reprezentujące 
kontrolowane podmioty. W efekcie działania inspektora pracy marszałek województwa 
powiadomił powiatowe urzędy pracy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, 
a także Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Rynku Pracy, o kontroli 
przeprowadzonej przez inspektora pracy w podmiocie prowadzącym działalność w 
zakresie pośrednictwa pracy do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych bez 
wymaganego wpisu.  

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami w zakresie 
przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, skierowano do 4 agencji wystąpienia zawierające łącznie 4 
wnioski w zakresie przestrzegania ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy. Według posiadanych informacji, na dzień sporządzania niniejszego sprawozda-
nia, agencje uwzględniły 3 wnioski. W efekcie większość stwierdzonych uchybień zo-
stała usunięta. 

Podsumowując, z przedstawionych danych wynika, że najczęściej ujawnianą 
nieprawidłowością jest niepodawanie we wszystkich dokumentach, ogłoszeniach i ofer-
tach numeru wpisu do rejestru agencji. W jednym przypadku stwierdzono brak wpisu 
do właściwego rejestru, co wynikało z braku świadomości przez pracodawcę obowiąz-
ku posiadania takiego wpisu przy tego typu działalności, która miała charakter jednora-
zowy i związana była z pośrednictwem pracy u pracodawcy zagranicznego, a wynikała 
ze współpracy firmy polskiej z firmą zagraniczną prowadzącą działalność w zakresie 
budownictwa. Pozostałe naruszenia przepisów miały charakter marginalny i były zwią-
zane najczęściej z niewłaściwą interpretacją stanu faktycznego oraz brakiem wiedzy. 
            W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków umyślnego działania pracowni-
ków agencji naruszających obowiązujące przepisy w zakresie agencji zatrudnienia. Nie 
stwierdzono niespełniania przez agencje wymogów dotyczących warunków lokalo-
wych, wyposażenia technicznego oraz kwalifikacji personelu. Nie stwierdzono także  
nieprzestrzegania przez kontrolowane agencje zatrudnienia, zakazu pobierania dodat-
kowych opłat. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wyniki kontroli w pełni odzwiercie-
dlają rzeczywisty stan przestrzegania przez agencję przepisów dotyczących prowa-
dzenia agencji zatrudnienia, ponieważ inspektorzy pracy dotarli do kontrolowanych 
podmiotów na podstawie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, a nie w wyniku 
skarg osób korzystających z ich usług. Wyniki kontroli świadczą, że w 2009 roku kon-
trole agencji zatrudnienia powinny być realizowane w ścisłej współpracy z marszałkiem 
województwa oraz z urzędami pracy, które na bieżąco powinny informować o przypad-
kach prowadzenia działalności przez agencje zatrudnienia na ich terenie. 

 
5.3. Przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakresie sezonowej pracy dzieci 

i młodzieży 
 

W 2008 roku inspektorzy pracy Okręgu w ramach tematu przeprowadzili 20 
kontroli. W trakcie kontroli sprawdzono sposób zatrudniania oraz warunki wykonywania 
pracy w stosunku do 99 młodych pracowników. Młodzież zatrudniano najczęściej: 

- przy roznoszeniu ulotek i innych czynnościach promocyjnych ( 41pracowników), 
- przy pracach pomocniczych na budowach ( 8 pracowników),   
- w punktach handlowo-gastronomicznych (43 pracowników). 
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Spośród 20 skontrolowanych firm: 
- 16 podmiotów posiadało status pracodawcy z uwagi na zatrudnianie osób na 

podstawie umowy o pracę,  
- 4 podmioty to przedsiębiorcy zatrudniający osoby jedynie na podstawie umów 

cywilnoprawnych.  
 

W 2008 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie wpłynął 1 wniosek 
o wydanie zezwolenia na pracę lub podjęcie innych prac zarobkowych przez dziecko w 
wieku do 16 lat (deklarowano zatrudnienie 9 letniego chłopca w spektaklu teatralnym). 
Podstawę zatrudnienia stanowiła umowa o dzieło. Wydano decyzję zezwalającą na 
zatrudnienie dziecka. Do wniosku zostały załączone wymagane prawem opinie, które 
wskazywały, że praca w wymiarze 2 godzin na dobę, od 3 do 10 razy w miesiącu nie 
zagrozi rozwojowi psychofizycznemu dziecka ani jego obowiązkom szkolnym.  
           Działania kontrolne wykazały, że nie wszyscy dopełniają wymogu określonego 
przez art. 3045 § 1 Kodeksu pracy związanego z koniecznością uzyskania zezwolenia 
inspektora pracy na zatrudnienie dziecka. Na przykład w trakcie kontroli jednej z olsz-
tyńskich firm stwierdzono, że pracę przy roznoszeniu ulotek przez 35 dni wykonywała 
pracownica, która nie miała ukończonych 16 lat. Pracodawca nie zawarł z dziewczyną 
żadnej umowy. W swoich wyjaśnieniach wskazał, że miał zamiar zawrzeć z pracownicą 
umowę zlecenia, dla której nie jest wymagane potwierdzenie warunków w formie pi-
semnej. Ponadto wiedział, że w przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej nie obo-
wiązują go przepisy Kodeksu pracy, dlatego nie wystąpił o wydanie zezwolenia na pra-
cę lub podjęcie innych prac zarobkowych przez dziecko do inspektora pracy. Należy 
również zauważyć, że ww. przedsiębiorca nie był podmiotem prowadzącym działalność 
kulturalną, artystyczną, sportową ani reklamową.  

Kontrole wykazały, że spośród 98 pracowników będących uczniami szkół śred-
nich i studentów: 

- 3 osoby świadczyły pracę bez żadnej umowy;  
- 21 osób było zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określo-

ny; 
- 74 osoby wykonywały pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej.  

Nieprawidłowość związana z brakiem umów dotyczyła 3 osób wykonujących pracę w 
trzech firmach. W pierwszej firmie bez potwierdzenia warunków umowy pracował 17-
letni pracownik.  Praca trwająca 15 dni polegała na roznoszeniu ulotek reklamujących 
lokal gastronomiczny. Przedsiębiorca tłumaczył się, że miał zamiar zawrzeć z pracow-
nikiem umowę zlecenia, dla której nie jest wymagane potwierdzenie warunków w for-
mie pisemnej. W drugiej firmie bez potwierdzenia warunków umowy w formie pisemnej 
pracę świadczyła młoda pracownica (studentka), a w trzeciej młody pracownik (stu-
dent). W obu przypadkach praca bez potwierdzenia warunków umowy w formie pisem-
nej była świadczona przez okres około 7 dni. Ponadto ww. osoby nie zostały poddane 
szkoleniu wstępnemu ogólnemu i stanowiskowemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Nie posiadały także zaświadczeń lekarskich potwierdzających brak przeciw-
wskazań do pracy na stanowisku.  

W trakcie kontroli przeprowadzonej w jednej z firm w Olsztynie stwierdzono, że 
osoba nieletnia obsługiwała windę towarowo-budowlaną bez wymaganych uprawnień.  

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości pozostających w bezpośrednim odnie-
sieniu do zatrudniania dzieci i młodzieży: 

- wydano 1 decyzję ustną skierowania do innych prac, w związku z zatrudnia-
niem osoby nieletniej przy pracach wymagających odpowiednich uprawnień, 

- wydano 2 nakazy pisemne zawierające 8 decyzji,  
- skierowano 4 wystąpienia zawierające 8 wniosków.  

Inspektorzy pracy, w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko prawom pra-
cowników, przeprowadzili postępowanie mandatowe wobec 3 pracodawców i ukarali 
ich na łączną kwotę 3000 zł. Skierowano również wniosek o ukaranie do sądu karnego. 
Postępowanie zakończyło się nałożeniem grzywny w wysokości 3000 zł.  
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Podsumowując, ustalenia dokonane w trakcie kontroli wskazują, że skala za-
trudnienia dzieci jest niewielka. Być może wynika to z tego, że na terenie działania 
Okręgu nie ma dużych ośrodków kulturalnych, reklamowych gdzie dzieci mogłyby zna-
leźć zatrudnienie, np. przy kręceniu filmów.  W okresie wakacji chętnie zatrudniani są 
przez przedsiębiorców ludzie młodzi – uczniowie szkół średnich i studenci. Podstawo-
wą formą ich zatrudnienia są umowy cywilnoprawne. Bez wątpienia wiąże się to z za-
miarem ograniczenia kosztów –zwłaszcza składek na ubezpieczenie społeczne i zdro-
wotne. Podstawą wyboru młodych ludzi do wakacyjnej pracy sezonowej jest właśnie 
fakt, że będąc uczniami lub studentami są już ubezpieczeni. Istotne jest również to, że 
pracownicy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają prawa do urlopu 
wypoczynkowego, a co za tym idzie nie ma obowiązku jego udzielania lub wypłacania 
ekwiwalentu w przypadku jego niewykorzystania. Pracodawcy stosując umowy cywil-
noprawne nie muszą prowadzić dodatkowej dokumentacji – akt osobowych, ewidencji 
czasu pracy. Młodzi ludzie chcą zaś pracować i zarobić. Nie zawsze chcą natomiast 
zawierać umowy o pracę, ponieważ wiąże się to z większym podporządkowaniem.  
 
5.4  Przestrzeganie przepisów dot. zatrudnienia, czasu pracy oraz bhp w pla-

cówkach handlu detalicznego 
 

W 2008 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, kontrolowano wielkopowierzch-
niowe placówki handlowe oraz mniejsze placówki handlu detalicznego, aby określić 
rodzaj i skalę występujących w nich nieprawidłowości oraz ustalić efekty osiągnięte w 
wyniku wcześniejszych kontroli. 
 
Placówki wielkopowierzchniowe 
 
W roku sprawozdawczym w ramach tego tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 4 
kontrole w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych, w których łącznie zatrud-
nionych było 149 pracowników, w tym 137 kobiet. Kontrolą objęto jedną placówkę wiel-
kopowierzchniową, która już była kontrolowana w roku ubiegłym oraz trzy placówki, 
które nie były kontrolowane w roku ubiegłym. W poniżej zamieszczonej tabeli określo-
no zakres kontroli, stwierdzone nieprawidłowości, zastosowane środki prawne oraz 
uzyskane efekty. 

Tabela nr 5.4.1. 

Czas pracy 

Badane zagadnienie (stwierdzone nieprawidłowości) 

Liczba praco-
dawców, u 

których stwier-
dzono niepra-

widłowości 

Liczba pra-
cowników, 

których dot. 
nieprawidło-

wość  

Nieprawidłowa ewidencja czasu pracy 1 26 

Niezapewnienie pracownikom należnego odpoczynku  1 8 

Nieprzestrzeganie zakazu zatrudniania pracowników w święto 1 6 
 
 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Badane zagadnienie, w 
którym stwierdzono 
nieprawidłowości 

Liczba placó-
wek, w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

Stwierdzone nieprawidłowości  

Szkolenia bhp 3 - 1 pracownik nie został poddany szkoleniu wstępnemu, 
- 1 pracownik nie został poddany szkoleniu okresowemu, 
- 4 pracowników, w tym kierownik sklepu, zostało poddanych szkoleniu 

okresowemu w zakresie bhp trwającemu ok. 3 godzin, pomimo że w 
zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia podano czas trwania szko-
lenia 8-16 godzin, 

Badania lekarskie 1 - 2 pracowników nie zostało poddanych wstępnym badaniom lekarskim,  

Ocena ryzyka zawodo-
wego 

2 - 15 pracowników nie poinformowano o ryzyku zawodowym,  
- w 1 placówce nie dokonano oceny ryzyka zawodowego na stanowisku 

pracy związanym z obsługą wózka jezdniowego, 

Czynniki szkodliwe, 
niebezpieczne i uciąż-

3 
 

- 1 pracownik zatrudniony przy obsłudze wózka jezdniowego nie używał 
obuwia ochronnego, 
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liwe - w 2 placówkach nie ustalono zasad wyposażania pracowników w 
środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,  

Wentylacja, ogrzewa-
nie, oświetlenie                      

1 
 

- w 1 sklepie brak oświetlenia światłem dziennym (brak zgody PWIS na 
stosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w markecie), 

Stanowiska i procesy 
pracy 

2 - w 1 sklepie nie udostępniono pracownikom instrukcji dotyczącej ręcz-
nych prac transportowych, 

- w 1 placówce pracownikom 2 działów nie zapewniono możliwości 
odpoczynku w pozycji siedzącej, a na 2 stanowiskach obsługi kompu-
tera w pomieszczeniu biurowym nie zapewniono odpowiednich sie-
dzisk, 

Maszyny i urządzenia 
techniczne 

           1 - w 1 placówce brak dokumentacji techniczno-ruchowej w języku pol-
skim i instrukcji bhp dla użytkowanej prasy do kartonów, 

Urządzenia i instalacje 
energetyczne 

           1 - w jednej placówce brak aktualnych pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej,  

- niezapewnienie ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpo-
średnim w 1 placówce (np. uszkodzone 1 gniazdo wtykowe), 

Transport             3 - w 1 placówce brak wózka elektrycznego do transportu towaru spalety-
zowanego, 

- w 1 placówce wózek jezdniowy nie był zabezpieczony przed urucho-
mieniem przez osoby nieuprawnione, 

- zatarasowane drogi transportowe (w 2 placówkach), 

Magazynowanie 
i składowanie 

           4 - w 1 placówce brak było instrukcji bhp dotyczącej magazynowania i 
składowania towarów, 

- w 3 placówkach niewłaściwe składowano towary. 
 

Zastosowane środki prawne 

 44 decyzje, 

 29 wniosków w wystąpieniach, 

 1 mandat karny w wysokości 2000zł 

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali 42 decyzje (ok. 95% wydanych)) oraz 
uwzględnili 23 wnioski (ok. 79% wydanych). W efekcie większość nieprawidłowości usunięto. 

 
W jednym ze sklepów stwierdzono rażące naruszenie przepisów o czasie pra-

cy. W związku z tym inspektor pracy skierował do prokuratury zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia przestępstw przewidzianych w art. 218 § 1, art. 271 § 1 i art. 273 
Kodeksu karnego polegających na złośliwym i uporczywym naruszaniu praw pracowni-
ków do odpoczynku, poświadczaniu nieprawdy w ewidencji czasu pracy i przedstawie-
nia inspektorowi pracy sfałszowanej ewidencji czasu pracy pracowników. Prokuratura 
Rejonowa po przeprowadzeniu w tej sprawie dochodzenia skierowała akt oskarżenia 
do sądu.  

Natomiast w toku kontroli zagadnień dotyczących bezpieczeństwa higieny pracy 
nie stwierdzono przypadków rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Podobnie jak w latach 2005–2007, najczęściej stwierdzano naruszenia przepi-
sów bhp w zakresie składowania towarów, utrzymania ładu i porządku w ciągach ko-
munikacyjnych. Wiele nieprawidłowości dotyczyło organizacji stanowisk pracy. Stwier-
dzone nieprawidłowości były wynikiem zaniedbań organizacyjnych i w większości przy-
padków zostały usunięte w trakcie kontroli lub wkrótce po jej zakończeniu. 

Oprócz zagadnień opisanych powyżej, w trakcie kontroli prowadzonych w ww. 
placówkach handlowych inspektorzy pracy kontrolowali zagadnienia dotyczące legal-
ności zatrudnienia. W toku kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia jedynie w jednym markecie stwierdzono nieprawidłowości polegające na 
nieprzestrzeganiu obowiązku zgłoszenia w ciągu 7 dni nowo zatrudnionego pracownika 
do ubezpieczenia społecznego. Nieprawidłowości te dotyczyły 6 pracowników, a opóź-
nienia w zgłoszeniu pracowników do ubezpieczenia społecznego wynosiły od kilku dni 
(4) do nawet 9 miesięcy. Nieprawidłowości te tłumaczono przyczynami organizacyjny-
mi. 

 
Mniejsze placówki handlowe 

 
W 2008 roku inspektorzy pracy, w związku z realizacją tematu, przeprowadzili 

35 kontroli w zakresie przestrzegania prawa pracy przez pracodawców prowadzących 
mniejsze placówki handlowe. Kontrolą objęto 10 placówek, które były kontrolowane 
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w roku ubiegłym oraz 25 placówek, które nie były kontrolowane w roku ubiegłym. 
W skontrolowanych jednostkach zatrudniano łącznie 273 pracowników, w tym 200 ko-
biet i 13 młodocianych.  

W tabelach, które zamieszczono poniżej określono stwierdzone w trakcie tych 
kontroli nieprawidłowości, zastosowane środki prawne oraz najistotniejsze efekty uzy-
skane w wyniku ich realizacji. 

Tabela nr 5.4.2. 

Czas pracy 
 

Badane zagadnienie, w którym stwier-
dzono nieprawidłowości 

Liczba praco-
dawców, u 

których stwier-
dzono niepra-

widłowości 

Stwierdzone nieprawidłowości  

Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy 7 - dotyczy 32 pracowników, 

Nierzetelne prowadzenie ewidencji 
czasu pracy 

8 - niewykazywanie pracy w soboty i w niedziele oraz pracy 
powyżej 8 godzin- dotyczy 43 pracowników, 

Zatrudnianie więcej niż przeciętnie 5 dni 
w tygodniu 

5 - dotyczy 16 pracowników, 

Nieprawidłowe ustalenie wymiaru czasu 
pracy 

1 - ustalanie w harmonogramie pracy 3 prac. ilości godzin 
pracy zakładających pracę powyżej obowiązującej nor-
my czasu pracy, 

Niezapewnianie pracownikom co czwar-
tej wolnej niedzieli 

1 - dotyczy 2 pracownic,  

Niezapewnianie pracownikom należne-
go odpoczynku  

3 - niezapewnianie 8 pracownikom należnego odpoczynku, 
w tym 3 pracownikom co najmniej 11 godzinnego odpo-
czynku dobowego, 

Nieprzestrzeganie zakazu zatrudniania 
pracowników w święto 

5 - dotyczy 10 pracowników, 

Niewypłacenie wynagrodzenia za pracę 
w godzinach nadliczbowych 

1 - 3 pracownikom nie wypłacono 916zł tytułem wynagro-
dzenia za 88 nadgodzin. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Badane zagadnie-
nie, w którym 

stwierdzono nie-
prawidłowości 

Liczba 
placówek, 
w których 

stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Stwierdzone nieprawidłowości  

Szkolenia bhp 13 - niepoddanie w 10 placówkach 29 prac. szkoleniu wstępnemu w zakresie bhp, 
- niepoddanie w 9 placówce 18 pracowników szkoleniu okresowemu w zakresie bhp 
- niepoddanie się przez 6 pracodawców szkoleniu w zakresie bhp, 

Badania lekarskie  14 - niepoddanie 41 pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim wstępnym, 

Ocena ryzyka 
zawodowego 

18 - niedokonanie oceny ryzyka zawodowego w 14 placówkach, 
- niepoinformowanie o ryzyku zawodowym 71 pracowników w 18 placówkach, 
- nieprowadzenie rejestru wypadków przy pracy przez 1 pracodawcę, 

Czynniki szkodliwe, 
uciążliwe 

6 - nieustalenie zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego w 6 placówkach, 
- nieprzydzielenie środków ochrony indywidualnej w 1 placówce dla 2 pracowników, 

Obiekty i pomiesz-
czenia pracy 

10 - niewłaściwy stan techniczny schodów w 1 placówce, 
- zastawione wyjścia ewakuacyjne w 4 placówkach, 
- nieoznakowane drzwi z przezroczystej tafli w 2 placówkach, 
- nieoznakowane miejsca niebezpieczne w 7 placówkach, 

Zaplecze higienicz-
no-sanitarne 

8 - brak pomieszczenia do spożywania posiłków i przechowywania odzieży w 3 pla-
cówkach, 

- brak palarni, 
- niedostateczne wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w 4 placów-

kach, 

Wentylacja, ogrze-
wanie, oświetlenie 

2 - niedostateczne oświetlenie dzienne i elektryczne w 1 sklepie, 
- brak wentylacji mechanicznej w ubikacji w 1 placówce, 

Stanowiska i 
procesy pracy 

13 - brak instrukcji bhp w 8 sklepach, 
- zastawione towarem dojścia do stanowisk pracy w 3 sklepach, 
- niezapewnienie w 4 placówkach 8 pracownikom możliwości odpoczynku w pozycji 

siedzącej w pobliżu miejsca pracy, 
- brak ergonomicznych siedzisk przy obsłudze monitorów na 2 stanowiskach pracy 

w 1 placówce, 

Maszyny i urządze-
nia techniczne 

2 - brak instrukcji bhp 1 urządzenia w 1 placówce, 
- brak decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację wciągnika 

elektrycznego służącego do transportu towaru, 

Urządzenia i 
instalacje energe-

15 - brak pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej 
w 14 placówkach, 
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tyczne - niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych w 1 placówce, 
- niezabezpieczenie przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym 

w 3 placówkach, 

Transport 10 - zatarasowane ciągi komunikacyjne, 

Magazynowanie i 
składowanie 

16 - brak instrukcji magazynowania i składowania towarów w 14 placówkach, 
- niewłaściwe składowanie towarów w 3 placówkach, 

Nadzór i kontrola 
stanu bhp 

10 - niezapewnienie w 10 placówkach wykonywania zadań służby bhp zgodnie z prze-
pisami bhp, 

- niekonsultowanie z pracownikami działań związanych z bezpieczeństwem i higieny 
pracy w 2 placówkach. 

 

Zastosowane środki prawne 

 255 decyzji 

 216 wniosków w 35 wystąpieniach 

 10 mandatów karnych 

 5 wniosków do sądu o ukaranie 

Na dzień sporządzania niniejszej informacji pracodawcy wykonali 218 decyzji (ok. 87% wydanych) oraz uwzględnili 
157 wniosków (ok. 73% wydanych). 

 

Przykłady efektów uzyskanych w wyniku realizacji środków prawnych: 
 

 
Rodzaj usuniętej nieprawidłowości: 

 

Liczba 
pracodaw-

ców 

Liczba 
pracowników 

- zaprowadzenie kart ewidencji czasu pracy 
- prawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy 
- przestrzeganie 5 dniowego tygodnia pracy  
- prawidłowe ustalanie rozkładu czasu pracy  
- zapewnianie pracownikom co czwartej niedzieli wolnej od pracy 
- zapewnianie pracownikom należnego odpoczynku 
- wypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 

7 
7 
5 
1 
1 
3 
1 

32 
43 
16 
3 
2 
11 

3 (916zł) 
 

Rodzaj usuniętej nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 
Liczba 

placówek 
Liczba 

pracowników 

- przeprowadzenie szkolenia wstępnego w zakresie bhp 
- przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bhp 
- odbycie szkolenia bhp przez pracodawców 
- poddanie pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim 
- dokonanie oceny ryzyka zawodowego 
- poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym 
- ustalenie szczegółowych zasad zaopatrywania pracowników w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze 
- zapewnienie pracownikom obuwia ochronnego 
- naprawa nawierzchni schodów 
- udrożnienie wyjść ewakuacyjnych 
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych 
- zapewnienie odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  
- wyposażenie pomieszczeń-higieniczno sanitarnych w krzesła i szafki odzieżowe 
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy  
- zapewnienie bezpiecznych dojść do stanowisk pracy 
- zapewnienie pracownikom wykonującym stale prace w pozycji stojącej możliwo-

ści odpoczynku w pozycji siedzącej 
- opracowanie instrukcji obsługi pilarki taśmowej do cięcia mięsa 
- przeprowadzenie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji 

i urządzeń elektrycznych 
- udostępnienie prac. instrukcji dot. magazynowania i składowania towarów 
- zapewnienie właściwego składowania towarów 
- zapewnienie wykonywania zadań służby zgodnie z przepisami  

10 
9 
5 
14 
14 
16 
 

5 
1 
1 
4 
4 
4 
2 
8 
2 
 

4 
1 
 

14 
14 
3 
10 

29 
18 
- 

41 
61 
67 
 

21 
2 
2 
16 
15 
50 
7 
20 
6 
 

14 
3 
 

45 
58 
16 
- 

 

Wyniki kontroli w małych placówkach handlowych wykazują po raz kolejny, że w 
tych placówkach występuje znacznie więcej nieprawidłowości w zakresie przestrzega-
nia przepisów prawnej ochrony pracy niż w hipermarketach. W placówkach handlo-
wych prowadzonych przez małych pracodawców z reguły nie jest przestrzegany 5- 
dniowy tydzień pracy, pracownicy pracują po 6-7 dni w tygodniu, chociaż nie zawsze 
udaje się to w czasie kontroli udowodnić. Spośród 35 skontrolowanych pracodawców 
nieprzestrzeganie 5 dniowego tygodnia pracy udowodniono w 5 placówkach, ale uza-
sadnione podejrzenia występują również w przypadku 7 pracodawców, którzy nie pro-
wadzili ewidencji czasu pracy, jak również pracodawców, którzy wykazywali zatrudnia-
nie pracowników od poniedziałku do piątku, pomimo że sklep otwarty jest przez 7 dni w 
tygodniu. U 5 skontrolowanych pracodawców w ramach realizacji tematu stwierdzono 
nieprzestrzeganie zakazu zatrudnianiu pracowników w święto. Problem ten natomiast 
w zasadzie nie występuje w przypadku hipermarketów. Jedyny stwierdzony przypadek 
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naruszenia zakazu zatrudniania pracowników w święto w placówce wielkopowierzch-
niowej dotyczył prac związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji, a nie jak w przy-
padku małych placówek sprzedaży towaru. Pracodawcy stwierdzone nieprawidłowości 
tłumaczyli nieznajomością przepisów. Zdaniem inspektorów pracy kontrolowani praco-
dawcy przepisy prawa pracy o czasie pracy naruszali świadomie licząc, że nieprawi-
dłowości te nie zostaną ujawnione czy to wskutek tego, że nie będzie kontroli czy po-
przez fałszowanie ewidencji czasu pracy.  

Rodzaj działalności kontrolowanych placówek handlowych nie stwarzał poważ-
niejszych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przyczyną stwierdzo-
nych uchybień w tym obszarze było niedopatrzenie ze strony pracodawców oraz zbyt 
mała troska o bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnionych pracowników. 

Na zakończenie należy dodać, że oprócz zagadnień opisanych powyżej w trak-
cie kontroli prowadzonych w ww. placówkach handlowych inspektorzy pracy kontrolo-
wali zagadnienia dotyczące legalności zatrudnienia. Na 35 skontrolowanych praco-
dawców nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia stwierdzono u 19 praco-
dawców. Najczęściej nieprawidłowości te dotyczyły niepobrania od nowo zatrudniane-
go pracownika pisemnego oświadczenia odnośnie pozostawania lub niepozostawania 
w rejestrze osób bezrobotnych. Nieprawidłowość tę pracodawcy tłumaczyli przeocze-
niem - w przypadku osób zatrudnianych na podstawie umów o pracę, lub niewiedzą  
- w przypadku osób, którym powierzyli pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
Wśród 13 bezrobotnych, o których zatrudnieniu lub powierzeniu wykonywania pracy 
zarobkowej pracodawcy nie zawiadomili powiatowego urzędu pracy jedna osoba po-
bierała zasiłek dla bezrobotnych. Szerzej zagadnienia dotyczące legalności zatrudnie-
nia zostały opisane w rozdziale III niniejszego sprawozdania (punkt 3.13.). 
 
5.5. Zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego u osób pracujących w szpi-

talach przy ręcznych pracach transportowych 
 

W roku sprawozdawczym w ramach realizacji tematu, inspektorzy pracy prze-
prowadzili kontrole w dziesięciu szpitalach. Z kontrolowanych zakładów 8 należało do 
sektora publicznego, a dwa do sektora niepublicznego. Celem kontroli było ustalenie, 
czy w zakładach tych stosowane są odpowiednie rozwiązania organizacyjno-
techniczne w celu wyeliminowania lub ograniczenia ręcznego dźwigania ciężarów,  
w tym osób. Informacje dotyczące liczby pacjentów w szpitalach oraz liczby pracowni-
ków wykonujących prace związane z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego 
zawarto w tabeli zamieszczonej poniżej. 

Tabela nr 5.5.1. 
Szpital Liczba 

pacjentów 
Liczba 

pielęgniarek 
Liczba 

salowych 
 

Liczba 
sanitariuszy 

Liczba innych pracow-
ników 

 

Liczba pra-
cowników 

kuchni 

Liczba pra-
cowników 

pralni 

I.  48 28 - - 1 - gipsiarz 13 - 

II.  41 18 9 - 4-rehabilit. 6 - 

III.  43 45 - - - - - 

IV.  23 15 - 4 1-rehabilit. - - 

V.  26 29 5 3 - 8 - 

VI.  46 34 - 2 1-rehabilit. - - 

VII.  245 152 - 13 - 20 15 

VIII.  35 30 - 2 - 28 - 

IX.  87 47 19 3 10 - opiekunki - - 

X.  58 44 - 3 7-rehabilit , 2 - opiekun-
ki 

- - 

         
 W wyniku przeprowadzonych kontroli znaczącą ilość nieprawidłowości stwier-
dzano w zakresie szkoleń pracowników, które wystąpiły w kontrolowanych zakładach i 
dotyczyły między innymi takich zagadnień, jak: brak przeprowadzenia szkoleń okreso-
wych pracowników (w 70% kontrolowanych zakładów), brak przeszkolenia pracowni-
ków w zakresie bezpiecznych metod wykonywania prac przemieszczania i podnosze-
nia osób (w 20% zakładów), nieprawidłowo opracowane programy szkoleń wstępnych i 
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okresowych bhp – bez ujęcia w programach tematyki bezpiecznych metod wykonywa-
nia prac podnoszenia i przemieszczania osób (w połowie zakładów), a również brak 
opracowania programów szkoleń wstępnych i okresowych pracowników (w 40% zakła-
dów).   W jednym zakładzie stwierdzono, że osoba działająca w imieniu pracodawcy 
nie posiadała wymaganego szkolenia bhp dla pracodawców. W 40% kontrolowanych 
zakładów wystąpiły nieprawidłowości dotyczące oceny ryzyka zawodowego, w tym w 
20% zakładów w dokonanej ocenie nie uwzględniono zagrożenia obciążeniami układu 
mięśniowo-szkieletowego bądź nieprawidłowo dokonano tej oceny. W 30% spośród 
kontrolowanych zakładów nie opracowano i nie wdrożono norm zatrudnienia pielęgnia-
rek. W 60% kontrolowanych zakładów wystąpiły nieprawidłowości związane z tematyką 
transportu, w szczególności dotyczące: nieopracowania instrukcji bezpiecznego wyko-
nywania ręcznych prac transportowych – wykonywania prac ręcznego podnoszenia i 
przemieszczania chorych oraz nieprawidłowego opracowania ww. instrukcji. W 40 % 
kontrolowanych zakładów stwierdzono nieprzestrzeganie dopuszczalnych norm dźwi-
gania ciężarów podczas transportu ręcznego, w tym wykonywanego głównie przez 
kobiety (podczas obsługi chorych), które doprowadziły do wystąpienia wypadków zwią-
zanych z urazem układu mięśniowo-szkieletowego poszkodowanych pracowników. W 
20% kontrolowanych oddziałów szpitalnych nie zapewniono żadnego sprzętu pomocni-
czego do ślizgowego przemieszczania pacjentów.  W połowie zakładów użytkowane 
wózki do transportu chorych posiadały niesprawny układ jezdny. W oddziałach 3-ch 
kontrolowanych szpitali nie stosuje się sprzętu do pionizacji chorych, gdyż z uwagi na 
kategorię przyjmowanych pacjentów (szczególnie na oddz. chirurgicznych i ortope-
dycznych), a również z uwagi na brak dostatecznej przestrzeni sal łóżkowych, nie ma 
możliwości stosowania tego typu sprzętu. W 30% zakładów nie zapewniono dostatecz-
nej ilości urządzeń zabezpieczających (barierek) przy łóżkach pacjentów, zabezpiecza-
jących chorego przed przypadkowym upadkiem. W 80% zakładów stwierdzono brak 
zapewnienia dostępności z trzech stron do łóżek chorych (pomimo że w większości 
zakładów opracowane programy dostosowawcze przewidują zapewnienie dostępności 
z trzech stron do łóżek chorych w obowiązującym terminie). 

W połowie kontrolowanych zakładów lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę 
lekarską nie wizytował stanowisk związanych z podnoszeniem lub przemieszczaniem 
pacjenta. W skierowaniach pracowników na badania lekarskie zamieszczano informa-
cje na temat wykonywania pracy w warunkach obciążenia układu mięśniowo-
szkieletowego. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie respektowania orzeczeń 
lekarskich zabraniających pracownikom prac związanych z dźwiganiem.  

W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto przykłady szpitali, w których stwierdzo-
no najwięcej nieprawidłowości oraz przykład szpitala, w którym stwierdzono najwyższy 
poziom rozwiązań technicznych ułatwiających wykonywanie prac transportowych. 

 
Tabela nr 5.5.2. 

Szpital Charakter i zakres nieprawidłowości 

I.  
 

- brak zapewnienia pracownikom mat ślizgowych do przemieszczania chorych na kontrolowa-
nych oddziałach szpitalnych, 

- brak zapewnienia dostatecznej ilości przenośników taśmowo- rolkowych na kontrolowanych 
oddziałach,  

- podczas kontroli stwierdzono wykonywanie przez kobiety transportu ręcznego wózków z posił-
kami o masie ciężarów przekraczającej 80 kg - naruszenie przepisów w zakresie dopuszczal-
nych norm ręcznego transportu ciężarów na wózkach przez kobiety ( w odniesieniu do 2-ch 
pracownic kuchni wydano nakazy skierowania do innych prac), 

- analizy zarejestrowanych w zakładzie wypadków urazu kręgosłupa (3 wypadki podczas dźwi-
gania pacjentów) oraz przyczyny tych wypadków wskazały, że wystąpiły przypadki naruszeń 
przepisów w zakresie dopuszczalnych norm ręcznego dźwigania ciężarów, 

- zakład nie posiadał pisemnie określonej szczegółowej instrukcji bezpiecznego postępowania 
przy ręcznym transporcie posiłków, dostosowanej do aktualnie występujących warunków pracy i 
organizacji pracy z uwzględnieniem dopuszczalnych norm w zakresie przewożenia i przeno-
szenia ciężarów przez kobiety (pracownice kuchni), 

- niesprawne 2 wózki transportowe do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej eksploatowane 
na oddziale chirurgii, 

- użytkowane wózki transportowe (3 wózki do pozycji leżącej) na oddziale chirurgicznym posia-
dały przestarzałe – nieergonomiczne rozwiązania mechanicznego ręcznego podnoszenia blatu 
wózka. (ręczna korba mechanizmu podnoszenia usytuowana była na wysokości ok. 30 cm od 
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podłogi oraz pod blatem wózka; powyższe rozwiązania mechanizmu podnoszenia skutecznie 
ograniczały wykorzystywanie przez personel ww. funkcji regulacji, gdyż wymagały od personelu 
/podczas regulacji/ wykonania głębokiego skłonu, co powoduje nadmierne obciążenie układu 
mięśniowo szkieletowego a najbardziej obciążenie kręgosłupa), 

- brak zapewnienia dostatecznej ilości wózków inwalidzkich na oddziale urazowo-
ortopedycznym, 

- brak zapewnienia podnośnika pacjenta na oddziale chirurgicznym,   
- brak zapewnienia poręczy przyściennej przy pochylni traktu komunikacyjnego. 

II.  
 
 

 

- brak zapewnienia pracownikom przenośników taśmowo-rolkowych i mat ślizgowych do prze-
mieszczania chorych na kontrolowanych oddziałach szpitalnych (żaden z oddziałów nie posiada 
ww. sprzętu), 

- brak właściwego utworzenia służby bhp jako komórki służby bhp na zasadach określonych w 
art. 237 

11 
§ 1 Kodeksu pracy, 

- brak ustalenia norm zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach szpitalnych, 
- analizy zarejestrowanych w zakładzie wypadków urazu kręgosłupa (2 wypadki podczas dźwi-

gania pacjentów) oraz przyczyny tych wypadków wskazały, że wystąpiły przypadki naruszeń 
przepisów w zakresie dopuszczalnych norm ręcznego dźwigania ciężarów, 

- osoba działająca w imieniu pracodawcy nie posiadała szkolenia okresowego bhp dla osób 
kierujących pracownikami, 

- niesprawne 3 wózki transportowe do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, eksploatowane 
na oddzialłach chirurgicznym i wewnętrznym, 

- niesprawne 3 wózki transportowe do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej, eksploatowa-
ne na oddziałach chirurgicznym i wewnętrznym, 

- nieprawidłowa ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na przeciążenia układu 
mięśniowo-szkieletowego (stanowiska: pielęgniarki, opiekunki, salowej, sanitariusza-
noszowego); dotyczyła 88 pracowników, 

- nieprawidłowo opracowana szczegółowa instrukcja bezpiecznego postępowania przy ręcznym 
transporcie pacjentów,  

- brak zapewnienia podnośników pacjenta na oddziałach: chirurgicznym oraz wewnętrznym, 
- użytkowane wózki transportowe (4 wózki do pozycji leżącej ) na oddziale chirurgicznym  posia-

dały przestarzałe – nieergonomiczne rozwiązania mechanicznego ręcznego podnoszenia blatu 
wózka (techniczne rozwiązanie mechanizmu podnoszenia skutecznie ograniczałała wykorzy-
stywanie przez personel ww. funkcji regulacji), 

 
     

Przykład szpitala, w którym stwierdzono najwyższy poziom rozwiązań technicznych ułatwiających wykonywanie prac 
transportowych  

 Zakład zapewnia dobre warunki lokalowe dla pacjentów w użytkowanych pomieszczeniach, tj. kontrolowane od-
działy dysponują 16-ma salami chorych, 8-ma pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, w których zainstalowane 
są uchwyty ułatwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym ruchowo. W kontrolowanych oddziałach za-
pewniono co najmniej po jednym ww. pomieszczeniu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych na wózkach 
inwalidzkich. 

 Pomieszczenia sukcesywnie poddawane były modernizacji i remontowane w ostatnim okresie. Budynek szpitalny 
wyposażony jest w 2 dźwigi hydrauliczne towarowo –osobowe oraz 2 dźwigi towarowe, zapewniające połączenie 
transportowe materiałów pomiędzy sterylizatornią a blokiem operacyjnym. 

 Kontrolowane oddziały dysponują dobrym wyposażeniem w urządzenia transportowe. W transporcie, w tym do 
przemieszczania chorych, zakład wykorzystuje: wózki transportowe (szt. 6 - do transportu w pozycji leżącej), wózki 
inwalidzkie (6 szt.). Ponadto do przemieszczania pacjentów w pozycji leżącej stosowany jest sprzęt pomocniczy do 
ślizgowego przemieszczania, tzw. przenośniki taśmowo-rolkowe – 4 szt.. Zakład posiada na wyposażeniu urzą-
dzenia do pionizacji chorych. Pracodawca zapewnił pracownikom opracowaną szczegółową instrukcję bezpiecz-
nego postępowania dotyczącą podnoszenia i przemieszczania chorych w zakładzie, w której ustalone są między 
innymi ogólne zasady ręcznego przemieszczania chorych, ręcznego podnoszenia pacjentów, podnoszenia i prze-
mieszczania pacjenta za pomocą sprzętu mechanicznego- z użyciem sprzętu w aspekcie ochrony pacjenta. Po-
nadto w tematyce zagadnień będących przedmiotem szkoleń okresowych dla pracowników zatrudnionych na sta-
nowiskach związanych z wykonywaniem prac transportowych (pielęgniarki) ujmuje się zagadnienia dotyczące za-
sad bhp przy podnoszeniu i przemieszczaniu pacjentów oraz dźwigania ciężarów. 

 W zakładzie przeprowadzane są cykliczne szkolenia pracowników w temacie „ jak chronić układ mięśniowo-
szkieletowy podczas pracy”.  

      
Przyczyny stwierdzonych i opisanych wyżej nieprawidłowości to: 

- nienależyte wywiązywanie się bezpośredniego kierownictwa i pracowników 
nadzoru z obowiązków w zakresie dotyczącym przygotowania pracowników i 
zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, takich jak: przeszko-
lenie w zakresie bhp, opracowanie i udostępnienie instrukcji bhp przy pracach 
ręcznego podnoszenia i przemieszczania chorych oraz obsługi sprzętu trans-
portowego, dokonanie oceny ryzyka zawodowego ujmującego wszystkie wystę-
pujące stanowiska i zagrożenia, zapewnienie sprawności technicznej posiada-
nego sprzętu transportowego, 

- nieracjonalne (z uwagi na bezpieczeństwo pracy) ograniczanie wydatków finan-
sowych skutkujących brakiem zapewnienia na oddziałach szpitalnych niezbęd-
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nego sprzętu pomocniczego do ręcznego przemieszczania pacjentów (takiego 
jak maty ślizgowe, przenośniki rolkowe, podnośniki pacjenta, wózki pacjenta) a 
również niedostatecznym wyposażeniem zakładu w ww. sprzęt, 

- niewłaściwa analiza zaistniałych w zakładzie wypadków przy pracy związanych 
z wykonywaniem transportu ręcznego w zakresie ustalenia przyczyn wypadków 
oraz brak ustalenia i podejmowania właściwych działań profilaktycznych, ogra-
niczających występujące narażenie pracowników na urazy układu mięśniowo-
szkieletowego,  

- nieznajomość obowiązujących przepisów prawa pracy przez pracodawcę oraz 
osoby działające w imieniu pracodawcy. 
 
W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy pracy wydali ogółem 128 decyzji 

praz skierowali do pracodawców 133 wnioski. Według danych dostępnych na dzień 
sporządzania niniejszej informacji, wykonano 71% decyzji i uwzględniono 89% wnio-
sków. W efekcie uzyskano znaczące efekty. W tabeli zamieszczonej poniżej określono 
przykłady tych efektów. 

Tabela nr 5.5.3.  
Efekty  Szpital 

- odsunięto od wykonywania pracy wzbronionej kobietom dwie pracownice wykonujące transport ręczny z 
użyciem wózków transportowych o masie ciężarów znacznie przekraczających dopuszczalne normy (80 
g), 

- doprowadzono do sprawności technicznej 2 wózki transportowe do przewożenia chorych na oddziale 
chirurgicznym, 

- poddano szkoleniu okresowemu pielęgniarki oddziałowe ( oddz. chirurgii i oddz. ortopedii) w zakresie 
bhp dla osób kierujących pracownikami, 

- wyposażono oddział chirurgiczny w przenośnik taśmowo- rolkowy oraz komplet mat ślizgowych do 
przemieszczania chorych,  

- wyposażono oddział chirurgiczny w 2 wózki transportowe do przewożenia chorych w pozycji leżącej,  
- wyposażono oddział chirurgiczny w podnośnik pacjenta, celem usprawnienia prac i ograniczenia obcią-

żenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pielęgnacji pacjenta, 
- wyposażono oddział chirurgiczny w komplet mat ślizgowych do przemieszczania chorych,  
- opracowano szczegółową instrukcję w zakresie bezpiecznego postępowania przy ręcznym transporcie 

posiłków, dostosowaną do aktualnie występujących warunków pracy, 
- zamontowano poręcze przyścienne przy pochylniach traktów komunikacyjnych, wykorzystywanych do 

transportu wózków przez pracowników bloku żywieniowego szpitala, 

I.  

- poddano pracowników zatrudnionych na stanowiskach: pielęgniarek/pielęgniarzy i sanitariuszy szkoleniu 
bhp w zakresie metodyki bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transportowych przy podnoszeniu i 
przemieszczaniu pacjentów, dotyczyło 87 pracowników, 

- dokonano oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach: pielęgnia-
rek/pielęgniarzy i sanitariuszy z uwzględnieniem zagrożeń dotyczących przeciążenia układu mięśniowo-
szkieletowego, 

- wyposażono oddział chirurgiczny i oddział wewnętrzny w dodatkowe przenośniki taśmowo- rolkowe do 
przemieszczania chorych,  

- doprowadzono do sprawności technicznej wózek transportowy do przewożenia chorych w pozycji leżącej 
(na oddziale wewnętrznym), 

- doprowadzono do sprawności technicznej 3 wózki transportowe do przewożenia chorych w pozycji 
siedzącej (na oddziałach chirurgicznym i wewnętrznym), 

- doprowadzono do sprawności technicznej systemy blokowania kół w łóżkach użytkowanych na oddziale 
chirurgicznym, 

- opracowano szczegółową instrukcję w zakresie bezpiecznego postępowania przy ręcznym podnoszeniu 
i przemieszczaniu chorych, ustalającą zasady postępowania przy wykonywaniu ww. prac transporto-
wych, 

- ujęto w programach szkolenia wstępnego stanowiskowego bhp pracowników narażonych na obciążenie 
układu mięśniowo-szkieletowego wymogu próbnego wykonania zadania oraz samodzielnej pracy bez-
piecznego podnoszenia i przemieszczania chorych, 

- zapewniono dostęp do łóżek pacjenta z trzech stron (w tym dwóch dłuższych) na oddziale chirurgicznym, 

II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- dokonano oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych na stanowisku sanitariusza z 
uwzględnieniem zagrożeń dotyczących przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, dotyczyło 4 pra-
cowników, 

- doprowadzono do sprawności technicznej systemy blokowania kół w łóżku użytkowanym na oddziale 
chirurgicznym, 

- uzupełniono szczegółową instrukcję w zakresie bezpiecznego postępowania przy ręcznym transporcie i 
przemieszczaniu chorych z użyciem posiadanego sprzętu transportowego, 

- wyposażono oddział paliatywny w sprzęt do ślizgowego przemieszczania chorych: przenośnik taśmowo-
rolkowy oraz komplet mat ślizgowych, 

- doprowadzono do sprawności technicznej wózek transportowy do przewożenia chorych w pozycji sie-
dzącej na oddziale chirurgicznym, 

III.  
 
 

- doprowadzono do sprawności technicznej 4 wózki transportowe do przewożenia chorych w pozycji 
leżącej na oddziałach chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej, 

IV.  
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- doprowadzono do sprawności technicznej 5 wózków transportowych do przewożenia chorych w pozycji 
siedzącej na oddziałach chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej, 

- poddano szkoleniu okresowemu bhp pracownice zatrudnione na stanowiskach opiekunek oraz pielęgnia-
rek oddziałowych,  

- dokonano oceny ryzyka zawodowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach opiekunki z 
uwzględnieniem zagrożeń dotyczących przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, 

 
  Praca pracowników zatrudnionych na stanowiskach: pielęgniarki/pielęgniarza, 

sanitariusza, opiekunki niezależnie od stopnia wyposażenia w sprzęt pomocniczy do 
wykonywania ręcznych prac transportowych wymaga wykonania znacznego wysiłku 
fizycznego pracowników przy codziennych czynnościach związanych z opieką me-
dyczną pacjenta (ludzi schorowanych, starszych o znacznej wadze), podnoszeniu i 
przemieszczania chorych w obrębie łóżka, a również wykonania niezbędnych elemen-
tów pracy transportu ręcznego w sytuacjach, gdzie bezpośrednie użycie sprzętu trans-
portowego jest niemożliwe. Zagrożenia te dodatkowo zwiększają takie czynniki, jak: 
stres, niejednokrotnie presja czasu podczas wykonywania czynności ratowania życia 
pacjenta, wydłużone godziny pracy (praca w czasie równoważnym). 

Z przeprowadzonej przez inspektora pracy analizy zaistniałych w 10 kontrolo-
wanych zakładach wypadków przy pracy (36 wypadków), powodujących urazy układu 
mięśniowo-szkieletowego, powstałych podczas wykonywania ręcznych prac transpor-
towych, wynika, że w 30% kontrolowanych zakładów znaczna ilość wypadków powsta-
ła z powodu naruszenia przepisów w zakresie dopuszczalnych norm ręcznego dźwiga-
nia ciężarów. Dotyczyło to 25% tego typu wypadków (9-ciu wypadków) powstałych w 
okresie objętym analizą. Liczne wypadki urazu układu mięśniowo- szkieletowego pra-
cowników podczas wykonywania transportu ręcznego w sektorze służby zdrowia 
(głównie w oddziałach szpitalnych) zarejestrowane w latach 2005-2008 w kontrolowa-
nych zakładach wskazują, że występujące zagrożenia związane z obciążeniem układu 
mięśniowo- szkieletowego pracowników wykonujących ręczne prace transportowe ma-
ją istotny wpływ na dalsze życie zawodowe i zdrowie tych pracowników.  Chodzi o 
schorzenia o złożonej etiologii, głownie o choroby kręgosłupa i choroby krążeniowe 
powstające u pracowników służby zdrowia (pielęgniarki, sanitariusze, opiekunki) wyko-
nujących ręczne prace transportowe w codziennej pracy zawodowej.  

Uogólniając i dokonując oceny źródeł występujących problemów można stwier-
dzić, że kontrolowane zakłady, pomimo przeprowadzonych dotychczas remontów, w 
większości posiadają dość starą bazę lokalową, wymagającą modernizacji i dostoso-
wania jej do wymagań obowiązujących warunków technicznych, dysponują przestarza-
łym sprzętem pomocniczym do wykonywania transportu ręcznego a większość z nich 
nie posiada dostatecznego wyposażenia w sprzęt specjalistyczny pomocny w wykony-
waniu ręcznych prac transportowych. Pracodawcy zakładów opieki zdrowotnej w du-
żym stopniu szukają oszczędności ograniczając również wydatki związane z poprawą 
warunków pracy, w tym na wyposażenie szpitali w sprzęt pomocniczy niezbędny do 
bezpiecznego wykonywania ręcznych prac transportowych.  

 
5.6. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji 

chemii budowlanej 

 
Na terenie działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie w ramach 

tematu przeprowadzono 10 kontroli w zakładach będących dalszymi użytkownikami – 
producentami wyrobów budowlanych, w których stosuje się w procesie produkcyjnym 
czynniki chemiczne. Kontrolami objęto głównie zakłady zajmujące się produkcją stolar-
ki budowlanej drewnianej (7 zakładów), zakłady zajmujące się produkcją stolarki bu-
dowlanej z PCV i aluminium (2 zakłady) oraz producenta gładzi szpachlowych wyko-
rzystywanych w budownictwie (1 zakład). W skontrolowanych zakładach pracowało 
ogółem 703 pracowników. Kontrolami objęto stanowiska pracy, na których są stosowa-
ne produkty chemiczne. Przy pracach z czynnikami chemicznymi zatrudnionych było 
47 pracowników, w tym 4 kobiety. Kontrolą objęto 39 stosowanych preparatów che-
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micznych. W poniżej zamieszczonej tabeli określono zakres kontroli, stwierdzone nie-
prawidłowości, zastosowane środki prawne oraz uzyskane efekty. 

 Tabela nr 5.6.1. 

Badane zagadnienie  

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
problem 

nie 
wystąpił 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 

nie 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Szkolenia bhp    

Czy pracowników poddano wymaganym szkoleniom w zakresie bhp?  8 2 

Czy w programach szkoleń uwzględniono zagrożenia związane z cz. chemicznymi? 0 10 0 

Czy pracodawca odbył szkolenie bhp dla pracodawców? 0 9 1 

Badania lekarskie    

Czy pracownicy posiadają aktualne profilaktyczne badania lekarskie?  9 1 

Czy w skierowaniach na badania lekarskie wskazano informacje na temat narażenia 
na czynniki chemiczne? 

0 10 0 

Czy pracodawca zastosował się do zaleceń lekarskich w przypadku stwierdzonych 
przeciwwskazań do pracy w związku z występowaniem czynników chemicznych? 

10 0 0 

Ocena ryzyka zawodowego    

Czy pracodawca dokonał i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego na stanowi-
skach pracy? 

 8 2 

Czy ocena ryzyka zawodowego uwzględnia zagrożenia czynnikami chemicznymi? 2 5 3 

Czy ocena ryzyka zawodowego określa wymagane informacje zawarte w § 3 ust. 1 
rozp. w sprawie bhp związanej z występowaniem w miejscu pracy cz. chemicznych? 

5 2 3 

Czy pracodawca poinformował pracowników o ryzyku, które wiąże się z wykonywaną 
pracą w sposób zgodny z przepisami wewnątrzzakładowymi? 

2 7 1 

Czy ujawnione podczas wypadków zagrożenia związane z narażeniem na czynniki 
chemiczne zostały uwzględnione w ocenie ryzyka zawodowego? 

10 0 0 

Czy pracowników poinformowano o ocenie ryzyka związanego z cz. chemicznymi? 5 5 0 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe    

Czy pracodawca przydzielił pracownikom odpowiednie do rodzaju i poziomu zagrożeń 
środki ochrony indywidualnej? 

0 10 0 

Czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem? 0 10 0 

Czy stosowane przez pracowników środki ochrony indywidualnej przed czynnikami 
chemicznymi są we właściwym stanie technicznym? 

0 10 0 

Czy pracodawca zapoznał pracowników z instrukcją użytkowania środków ochrony 
indywidualnej? 

0 10 0 

Czy w zakładzie przestrzegane są przepisy dotyczące odzieży i obuwia roboczego? 0 9 1 

Czy pracodawca wyznaczył stanowiska pracy celem przeprowadzenia badań i pomia-
rów wytypowanych do oznaczenia czynników szkodliwych środowiska pracy? 

0 10 0 

Czy pracodawca przeprowadził badania i pomiary czynników szkodliwych? 0 6 4 

Czy wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych mieszczą się w granicach do-
puszczalnych norm? 

2 8 0 

Czy pracodawca poinformował pracowników, w sposób ustalony w danym zakładzie, o 
wynikach przeprowadzonych pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia? 

2 8 0 

Czy aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia zostały 
umieszczone na odpowiednim stanowisku pracy? 

2 8 0 

Czy pracodawca prowadzi na bieżąco karty oraz rejestr czynników szkodliwych dla 
zdrowia występujących na stanowiskach pracy? 

1 9 0 

Czy pracodawca posiada aktualny spis substancji/preparatów chemicznych niebez-
piecznych? 

0 3 7 

Czy pracodawca posiada karty charakterystyki dla substancji i preparatów niebez-
piecznych? 

0 9 1 

Czy pracodawca zapewnił swym pracownikom i ich przedstawicielom dostęp do infor-
macji zawartych w kartach charakterystyki substancji zgodnie z art. 35 w związku z art. 
31 rozporządzenia Reach? 

0 10 0 

Czy pracodawca zapewnił swym pracownikom i ich przedstawicielom dostęp do infor-
macji o substancji, dla których nie jest wymagana karta charakterystyki zgodnie z art. 
35 w związku z art. 32 rozporządzenia REACH? 

1 9 0 

Obiekty i pomieszczenia pracy    

Czy obiekty i pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysokości, 
powierzchni i kubatury w zależności od wykonywanej technologii, rodzaju prac, liczby 
pracowników i czasu ich przebywania? 

0 10 0 

Czy użytkowane obiekty i pomieszczenia pracy są we właściwym stanie technicznym? 0 10 0 

Czy pomieszczenia pracy, w których występują czynniki chemiczne przystosowane są 
do łatwego czyszczenia i zmywania? 

0 9 1 

Zaplecze higieniczno-sanitarne    
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Czy pracodawca zapewnił pomieszczenia  
higieniczno – sanitarne zgodnie z przepisami bhp? 

0 10 0 

Czy pomieszczenia higieniczno – sanitarne są właściwe i dostatecznie wyposażone? 0 10 0 

Wentylacja    

Czy w pomieszczeniach pracy zastosowano odpowiednią do warunków pracy wymia-
nę powietrza? 

0 10 0 

Czy rodzaj zastosowanej wentylacji uwzględnia właściwości występujących na stano-
wiskach pracy czynników? 

0 10 0 

Stanowiska i procesy pracy    

Czy opracowano i udostępniono do stałego korzystania instrukcje bhp dotyczące 
stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związa-
nych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników? 

0 7 3 

Czy opracowano i udostępniono do stałego korzystania instrukcje bhp dotyczące 
postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi? 

0 5 5 

Czy instrukcje bhp wskazują czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem 
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wyko-
nania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarza-
jących zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników)? 

4 5 1 

Czy udostępniono pracownikom instrukcje pierwszej pomocy? 0 10 0 

Czy opracowano w zakładzie wykaz prac szczególnie niebezpiecznych uwzględniający 
prace z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi? 

0 1 9 

Czy określono podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych? 

0 0 10 

Czy organizacja pracy i stanowisk pracy zapewniają oddzielenie pracowników od 
źródeł zagrożenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki (np. me-
chanizacja, hermetyzacja, automatyzacja procesów itp.)? 

1 9 0 

Czy zapewniono zgodne z przepisami dojścia do stanowisk pracy? 0 10 0 

Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku zapewniono przestrzeń dostosowaną 
do rodzaju wykonywanych czynności? 

0 10 0 

Czy stanowiska pracy są wyposażone zgodnie z przepisami bhp z uwzględnieniem ich 
specyfiki technicznej i technologicznej? 

0 10 0 

Czy stosowane w zakładzie substancje i preparaty chemiczne są oznakowane w 
sposób umożliwiający identyfikację i określenie ich właściwości? 

0 9 1 

Maszyny i urządzenia techniczne    

Czy użytkowane maszyny, urządzenia oraz sprzęt techniczny mają odpowiednie urzą-
dzenia ochronne? 

1 8 1 

Czy użytkowane maszyny, urządzenia oraz sprzęt techniczny mają odpowiednie urzą-
dzenia sterownicze? 

1 9 0 

Czy użytkowane maszyny, urządzenia oraz sprzęt techniczny cechują się właściwym 
stanem technicznym? 

1 9 0 

Czy użytkowane maszyny, urządzenia oraz sprzęt techniczny posiadają opracowaną w 
języku polskim instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą obsługi maszyn i 
innych urządzeń technicznych? 

1 6 3 

Czy pracodawca udostępnił pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicz-
nych?  

4 5 1 

Transport    

Czy transport chemikaliów w zakładzie odbywa się w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem opakowań? 

2 
 

8 0 

Magazynowanie i składowanie    

Czy magazynowane w zakładzie substancje i preparaty chemiczne są oznakowane w 
sposób umożliwiający identyfikację i określenie ich właściwości? 

1 
 

9 0 

Czy prawidłowo oznakowano magazyny z substancjami i preparatami chemicznymi 
niebezpiecznymi? 

2 
 

2 6 

Czy magazyny i składy są przystosowane do rodzaju składowanych materiałów? 2 7 1 

Czy w magazynach chemikaliów zastosowano odpowiednią wentylację? 2 8 0 

Czy w magazynie dostępna jest instrukcja określająca bezpieczny sposób składowa-
nia, załadunku i transportu substancji i preparatów? 

2 3 5 

Czy instrukcja magazynowania określa zasady postępowania w sytuacjach awaryj-
nych? 

7 1 2 

Czy zapewniono środki do ewentualnej neutralizacji substancji chemicznych w przy-
padku uszkodzenia opakowań? 

2 8 0 

Nadzór i kontrola stanu bhp    

Czy pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników utworzył służbę bhp? 6 2 2 

Czy pracodawca zatrudniający do 100 pracowników zapewnił wykonywanie zadań 
służby bhp zgodnie z przepisami? 

4 5 1 

Czy pracodawca wykonujący zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy odbył 
szkolenie niezbędne do wykonywania zadań tej służby? 

10 0 0 

Czy pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami działania doty-
czące chemikaliów a związane z bezpieczeństwem i higieną pracy? 

0 10 0 
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Zastosowane środki prawne w celu usunięcia ww. nieprawidłowości 

Decyzje ogółem, w tym: 
                          - pisemne 
                          - ustne 

73 
51 
22 

Na dzień sporządzania niniejszej informacji, pracodawcy wykonali 59 decyzji (ok. 81% wydanych). W efekcie więk-
szość stwierdzonych nieprawidłowości została usunięta. 

 

Badane zagadnienie Przykłady uzyskanych efektów  

Szkolenia bhp - 14 pracowników w 2 zakładach zostało poddanych szkoleniu okresowemu z 
zakresu bhp, 

- 1 pracodawca poddał się ponownemu szkoleniu z zakresu bhp dla pracodaw-
ców, 

Ocena ryzyka zawodowego - 1 zakład dokonał i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku, na 
którym są stosowane czynniki chemiczne (4 osoby), 

- 3 zakłady dokonały aktualizacji oceny ryzyka zawodowego pod kątem stosowa-
nych czynników chemicznych lub określenia wymaganych informacji zawartych 
w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej 
z występowaniem w miejscy pracy czynników chemicznych (6 osób), 

- 7 pracowników w 1 zakładzie zostało poinformowanych o ryzyku zawodowym 
występującym w zakładzie związanym z wykonywaną pracą, 

Czynniki szkodliwe, niebez-
pieczne i uciążliwe 

- w jednym zakładzie opracowano zasady przydziału odzieży i obuwia roboczego 
oraz środków ochrony indywidualnej wraz z okresami ich używalności (19 osób), 

- 1 zakład wykonał badania i pomiary stężenia substancji chemicznych w powie-
trzu (1 osoba), 

- w 3 zakładach założono spis niebezpiecznych substancji i preparatów chemicz-
nych (44 osoby), 

- w 3 zakładach zaktualizowano spis niebezpiecznych substancji i preparatów 
chemicznych (303 osoby), 

- w 1 zakładzie zapewniono karty charakterystyk dla 3 stosowanych preparatów 
chemicznych (1 osoba), 

Stanowiska i procesy pracy - w 5 zakładach opracowano instrukcje bhp dotyczące postępowania z czynnikami 
chemicznymi ( 23 osoby), 

- w 1 zakładzie uzupełniono instrukcję bezpiecznej pracy z czynnikami chemicz-
nymi o zasady postępowania na wypadek awarii (2 osoby), 

- w 6 zakładach opracowano wykaz prac szczególnie niebezpiecznych (335 osób), 
- w 1 zakładzie uzupełniono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych o prace z 

czynnikami chemicznymi (31 osób), 
- w 8 zakładach opracowano podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, w tym prac z czynnikami chemicznymi (370 osób), 

Maszyny i urządzenia 
techniczne 

- w 1 zakładzie zapewniono osłonę nabiegu taśmy na bęben napinający przeno-
śnika taśmowego będącego częścią linii produkcyjnej (1 osoba), 

- w 4 zakładach opracowano i udostępniono pracownikom instrukcje bhp przy 
obsłudze aparatów natryskowych stosowanych w procesie malowania produko-
wanych elementów (8 osób), 

Magazynowanie i składo-
wanie 

- w 5 zakładach oznakowano magazyny bądź miejsca składowania substancji i 
preparatów chemicznych (32 osoby), 

- w 5 zakładach opracowano instrukcje określające bezpieczny sposób magazy-
nowania substancji i preparatów chemicznych (16 osób), 

- w 2 zakładach uzupełniono instrukcje magazynowania produktów chemicznych o 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych (32 osoby), 

Nadzór i kontrola stanu bhp - utworzono służbę bhp w 1 zakładzie (198 osób), 
- w 1 zakładzie zapewniono wykonywanie zadań służby bhp w zakładzie (18 

osób). 

 
Podstawowym celem kontroli przeprowadzonych w ramach tego tematu była 

ocena stanu realizacji przez pracodawców przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
pracy z uwzględnieniem przygotowania producentów chemii budowlanej do zagadnień 
ujętych w rozporządzeniu REACH. Kontrole wykazały, że w większości pracodawcy nie 
mają żadnego pojęcia o rozporządzeniu REACH, bądź ewentualnie słyszeli o nim, ale 
nie do końca orientują się w tych przepisach. Pracodawcy będący dalszymi użytkowni-
kami produktów chemicznych na chwilę obecną uważają, że ich jeszcze nie dotyczą 
nowe przepisy dotyczące czynników chemicznych.  

Wyniki działalności kontrolnej wskazują na zaniedbania ze strony pracodawców 
w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Należy zauważyć, że część stwierdzo-
nych nieprawidłowości była spowodowana brakiem wiedzy na temat czynników che-
micznych oraz brakiem dyscypliny pracy u osób sprawujących obowiązki dozoru i eks-
ploatacji, o czym świadczy liczba usterek możliwych do usunięcia w czasie trwania 
kontroli lub w krótkim czasie po niej. Wciąż zauważa się brak odpowiedniej wiedzy 
wymaganej przy stosowaniu czynników chemicznych. Powyższy stan powoduje często, 
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że pomimo nawet dostatecznego stanu technicznego brakuje dokumentów opisujących 
ten stan lub posiadane dokumenty nie zawierają wszystkich niezbędnych informacji. 
Nie można jednak nie zauważyć, że świadomość pracodawców i znajomość przepisów 
prawnych w tym zakresie stale wzrasta. Kontrolowani w ramach tematu pracodawcy 
wykazywali pełne zrozumienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów 
bhp i deklarowali jak najszybsze ich usunięcie.  

Podsumowując, wyniki i efekty przeprowadzonych kontroli uzasadniają ich kon-
tynuowanie. Zasadne jest również podjęcie działań promocyjno-prewencyjnych mają-
cych na celu uświadomienie pracodawcom istnienia nowych przepisów dotyczących 
czynników chemicznych i obowiązków z nich wynikających, w tym za pośrednictwem 
środków masowego przekazu. 
 
5.7. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących 

szkodliwych czynników biologicznych w archiwach i bibliotekach 
 
 W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy Okręgu przeprowadzili 20 kontroli 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących szkodliwych 
czynników biologicznych w zakładach przechowujących zbiory archiwalne i bibliotecz-
ne. Kontrole przeprowadzono w 6 archiwach i 14 bibliotekach. Kontrole dotyczyły ogó-
łem 313 pracowników w tym 269 kobiet. W poniżej zamieszczonej tabeli określono 
zakres kontroli, stwierdzone nieprawidłowości, zastosowane środki prawne oraz uzy-
skane efekty. 

 
Tabela nr 5.7.1. 

 
Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba skontrolo-
wanych zakładów, 
w których stwier-
dzono nieprawi-

dłowości 
 

Szkolenia bhp 

Brak szkoleń wstępnych           4 

Brak szkolenia pracodawców           6 

Brak programów szkoleń          13 

Brak uwzględnienia w programach zagrożeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi          12 

Badania lekarskie 

Brak aktualnych badań lekarskich            3 

Brak w skierowaniach na badania inf., o narażeniu na działanie szkodliwych cz. biologicznych           15 

Ocena ryzyka zawodowego 

Brak oceny ryzyka zawodowego            9 

Brak w ocenie ryzyka uwzględnienia zagrożeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi            13 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 

Nie przydzielenie pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej         13 

Obiekty i pomieszczenia pracy 

Podłogi nie przystosowane do łatwego czyszczenia i zmywania           10 

Zaplecze higieniczno-sanitarne 

Brak wydzielonych pomieszczeń do spożywania posiłków           2 

Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie 

Brak klimatyzacji          18 

Stanowiska i procesy pracy 

Brak instrukcji postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi    15 

Brak uwzględnienia w instrukcjach  pierwszej pomocy, zagrożeń szkodliwymi cz. biologicznymi 19 

Brak ustalonych procedur dezynfekcji          13 

Maszyny i urządzenia techniczne 

Brak mikrobiologicznych komór laminarnych          19 

Transport 

Brak odpowiednich środków transportu            1 

Magazynowanie i składowanie 

Niewłaściwe składowanie i magazynowanie            5 

Brak określenia dopuszczalnego obciążenia regałów          15 

Brak instrukcji magazynowania i składowania            5 

Nadzór i kontrola stanu bhp 

Brak zapewnienia wykonania, zgodnie z przepisami, zadań służby bhp            7 
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Zastosowane środki prawne 

 234 decyzje 

 40 wniosków w 17 wystąpieniach 

 

Na dzień sporządzania niniejszej informacji, pracodawcy wykonali 147 decyzji (ok. 63% wydanych) oraz uwzględnili 
32 wnioski (ok. 80% wydanych). 

 

Przykłady efektów uzyskanych w wyniku realizacji środków prawnych 
Liczba zakła-

dów, w których 
uzyskano efekty 

Liczba pracow-
ników, których 
uzyskany efekt 

dotyczy 

Właściwie oznakowano miejsca niebezpieczne  4 58 

Opracowano instrukcję postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi 
czynnikami biologicznymi 

4 39 

Opracowano instrukcję bhp przy przeprowadzaniu dezynfekcji 3 10 

Wywieszono informacje o dopuszczalnym obciążeniu regałów 4 103 

Zapewniono stabilność regałów  4 13 

Wyposażono pracowników w środki ochrony indywidualnej 3 25 

Uzupełniono programy szkoleń w zakresie bhp o zagrożenia związane z wystę-
powaniem szkodliwych czynników biologicznych 

4 118 

Opracowano instrukcje udzielania pierwszej pomocy z uwzględnieniem zagro-
żeń szkodliwymi czynnikami biologicznymi 

10 113 

Dokonano ocen ryzyka zawodowego oraz uzupełniono oceny o zagrożenia 
związane z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych 

11 182 

 
      Wyniki kontroli przeprowadzone przez inspektorów pracy w archiwach i bibliote-
kach wskazują na nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, w tym dotyczących zagrożeń szkodliwymi czynnikami biologicz-
nymi. Nieprawidłowości wynikają z braku dostatecznej wiedzy pracodawców w zakre-
sie obowiązujących przepisów. Dokonane ustalenia wskazuję na potrzebę konse-
kwentnego egzekwowania przez inspektorów pracy przestrzegania przepisów rozpo-
rządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych, co powinno być realizowa-
ne podczas rutynowych kontroli, z jednoczesnym wspieraniem tych działań akcjami 
prewencyjno-informacyjnymi, zwłaszcza w zakresie problematyki identyfikacji zagro-
żeń. 
 
5.8. Przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, czasu 

pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu piekar-
niczego 

 
Celem kontroli przeprowadzonych w zakładach przemysłu piekarniczego była 

ocena przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podjęcie 
stosownych działań mających na celu eliminację zagrożeń wypadkowych. W 2008 roku 
inspektorzy pracy OIP w Olsztynie w ramach tego tematu przeprowadzili 22 kontrole. 
Kontrolowane zakłady zatrudniały w sumie 747 pracowników, w tym 449 kobiet i 45 
pracowników młodocianych. W poniżej zamieszczonej tabeli określono zakres kontroli i 
stwierdzone nieprawidłowości. 

 
Tabela nr 5.8.1. 

Badane zagadnienie  

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
problem 

nie 
wystąpił 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 

nie 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Szkolenia bhp    

Czy pracowników poddano wymaganym szkoleniom w zakresie bhp? 0 15 7 

Czy pracodawca odbył szkolenie dla pracodawców? 0 20 2 

Badania lekarskie    

Czy pracowników poddano profilaktycznym badaniom lekarskim? 0 18 4 

Dodatkowe kwalifikacje    

Czy pracownicy posiadają wymagane dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne? 8 13 1 
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Ocena ryzyka zawodowego    

Czy pracodawca dokonał i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego na st. pracy?  19 3 

Czy ocena uwzględnia zagrożenia zw. z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego? 2 12 8 

Czy ocena uwzględnia zagrożenia związane z czynnikami termicznymi? 2 15 5 

Czy ocena ryzyka zawodowego uwzględnia zagrożenia związane z hałasem? 3 16 3 

Czy ocena ryzyka zawodowego uwzględnia zagrożenia czynnikami chemicznymi? 6 13 3 

Czy poinformowano pracowników o ryzyku, które wiąże się z wykonywaną pracą? 2 15 5 

Czy prowadzona jest rejestracja wypadków przy pracy? 5 17 0 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe    

Czy pracodawca przydzielił pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej? 0 22 0 

Czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem? 0 22 0 

Czy w zakładzie przestrzegane są przepisy dotyczące odzieży i obuwia roboczego? 0 21 1 

Czy pracodawca wyznaczył stanowiska pracy celem przeprowadzenia badań i pomia-
rów wytypowanych do oznaczenia czynników szkodliwych środowiska pracy? 

0 22 0 

Czy pracodawca przeprowadził badania i pomiary czynników szkodliwych? 1 19 2 

Czy wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych mieszczą się w granicach dopusz-
czalnych norm? 

2 20 0 

Czy pracodawca poinformował pracowników, w sposób ustalony w danym zakładzie, o 
wynikach przeprowadzonych pomiarów i badań czynników szkodliwych dla zdrowia? 

2 20 0 

Czy aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia zostały 
umieszczone na odpowiednim stanowisku pracy? 

6 15 1 

Czy pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia wy-
stępujących na stanowisku pracy? 

1 18 3 

Obiekty i pomieszczenia pracy    

Czy obiekty i pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysokości, 
powierzchni i kubatury w zależności od wykonywanej technologii, rodzaju prac, liczby 
pracowników i czasu ich przebywania? 

0 
 

22 
 

0 
 

Czy użytkowane obiekty i pomieszczenia pracy są we właściwym stanie technicznym? 0 18 4 

Zaplecze higieniczno-sanitarne    

Czy zapewniono pomieszczenia higieniczno-sanitarne zgodnie z przepisami bhp? 0 22 0 

Czy pomieszczenia higieniczno – sanitarne są właściwe i dostatecznie wyposażone? 0 12 10 

Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie    

Czy w pomieszczeniach pracy zastosowano skuteczną wymianę powietrza? 0 20 2 

Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono temperaturę zgodnie z przepisami bhp? 1 21 0 

Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono oświetlenie zgodnie z przepisami bhp? 0 17 5 

Stanowiska i procesy pracy    

Czy opracowano i udostępniono do stałego korzystania instrukcje bhp? 0 17 5 

Czy udostępniono pracownikom instrukcje pierwszej pomocy? 0 15 7 

Czy opracowano w zakładzie wykaz prac szczególnie niebezpiecznych? 8 5 9 

Czy określono wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych? 15 5 2 

Czy organizacja pracy i stanowisk pracy zapewnia oddzielenie pracowników od źródeł 
zagrożenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki (np. mechaniza-
cja, hermetyzacja, automatyzacja procesów itp.)? 

1 
 

21 
 

0 
 

Czy zapewniono zgodne z przepisami dojścia do stanowisk pracy? 0 17 5 

Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku zapewniono wolną powierzchnię 
podłogi i przestrzeń dostosowaną do rodzaju wykonywanych czynności? 

0 21 1 

Czy stanowiska pracy są wyposażone zgodnie z przepisami bhp z uwzględnieniem ich 
specyfiki technicznej i technologicznej? 

0 21 1 

Maszyny i urządzenia techniczne    

Czy użytkowane maszyny, urządzenia mają odpowiednie urządzenia ochronne? 0 18 4 

Czy użytkowane maszyny, urządzenia mają odpowiednie urządzenia sterownicze? 0 18 4 

Czy użytkowane maszyny, urządzenia cechują się właściwym stanem technicznym? 0 22 0 

Czy użytkowane maszyny, urządzenia posiadają opracowaną w języku polskim instruk-
cję bhp dotyczącą obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych? 

0 22 0 

Transport    

Czy przy ręcznych pracach transportowych przestrzegane są normy przemieszczania 
ciężarów? 

0 22 0 

Czy drogi komunikacyjne są dostosowane do środków transportu wewnątrzzakładowe-
go oraz przewożonego ładunku? 

0 22 0 

Czy drogi, przejścia komunikacyjne, rampy są we właściwym stanie technicznym? 0 21 1 

Czy środki transportu zakładowego są w odpowiednim stanie technicznym? 6 16 0 

Magazynowanie i składowanie    

Czy stosowane w zakładzie substancje i preparaty chemiczne są oznakowane w spo-
sób umożliwiający identyfikację i określenie ich właściwości? 

12 10 0 

Czy magazyny i składy są przystosowane do rodzaju składowanych materiałów? 0 20 2 

Nadzór i kontrola stanu bhp    

Czy pracodawca zatrudniający powyżej 100 pracowników utworzył służbę bhp? 19 3 0 

Czy pracodawca zatrudniający do 100 pracowników zapewnił wykonywanie zadań 
służby bhp zgodnie z przepisami? 

3 17 2 
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Czy pracodawca wykonujący zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy odbył 
szkolenie niezbędne do wykonywania zadań tej służby? 

18 4 0 

Czy pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działa-
nia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy? 

 13 9 

Ewidencja czasu pracy    

Czy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy  21 1 

Czy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy prawidłowo 1 19 2 

 
  Z powyższego zestawienia wynika, że w zakładach przemysłu piekarniczego 

stan warunków pracy i przestrzegania przepisów prawa pracy jest niezadowalający. 
Nieprawidłowy stan bhp pracodawcy najczęściej tłumaczyli trudną sytuacją ekono-
miczną zakładu, wynikająca z aktualnej sytuacji gospodarczej kraju, ze wzrostu konku-
rencji w branży i zbyt dużych obciążeń finansowych na rzecz państwa (podatki, składki 
na rzecz zatrudnionych pracowników). Małe piekarnie nie mogą sprostać na rynku 
konkurencji, która posiada duże nowoczesne zakłady piekarnicze. Jako przyczyny nie-
prawidłowości pracodawcy również wskazują na ciągłe zmiany w przepisach prawnych 
oraz trudności w ich interpretacji. W ocenie inspektorów pracy do przyczyn tych należą 
także lekceważenie przez pracodawców i samych pracowników przepisów i zasad bhp 
oraz norm technicznych dotyczących użytkowanych obiektów, maszyn i urządzeń. 

W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy wydali ogółem 162 decyzje. Po-
nadto do 16 pracodawców wystosowano wystąpienia zawierające 37 wniosków. We-
dług danych dostępnych na dzień sporządzania niniejszej informacji, wykonano 75% 
decyzji i uwzględniono 68% wniosków. W efekcie uzyskano znaczące efekty. Na przy-
kład w 4 zakładach wyeliminowano z procesów pracy zagrożenia wypadkowe wynika-
jące z eksploatowania niesprawnych maszyn i urządzeń technicznych, w 4 zakładach 
poprawiono stan techniczny pomieszczeń pracy, w 8 zakładach doprowadzono po-
mieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne do stanu zgodnego z wymogami prze-
pisów, w 5 zakładach usunięto nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń i 
instalacji elektroenergetycznych, w 2 zakładach wyeliminowano nieprawidłowości w 
zakresie składowania i magazynowania towarów i surowców do produkcji, w 5 zakła-
dach zapewniono ład i porządek w ciągach komunikacyjnych, w 3 zakładach wykonano 
ocenę i udokumentowano ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy, 5 pracowników 
poddano wstępnemu badaniu lekarskiemu. 

  Oprócz zagadnień opisanych powyżej w trakcie kontroli prowadzonych w 
piekarniach inspektorzy pracy kontrolowali zagadnienia dotyczące legalności zatrud-
nienia. Stwierdzono na przykład, że wobec 21 osób nie dopełniono obowiązku opłaca-
nia comiesięcznych składek na Fundusz Pracy, a wobec 13 osób nie opłacano ich w 
terminie. Szerzej zagadnienia dotyczące legalności zatrudnienia zostały opisane w 
rozdziale III (punkt 3.13.) niniejszego sprawozdania. 

Podsumowując należy stwierdzić, że wyniki działalności kontrolnej inspektorów 
pracy w piekarniach wskazują na znaczne zaniedbania ze strony pracodawców w 
kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Skala ujawnionych nieprawidłowości jest 
wyraźnie uzależniona od wielkości samego podmiotu. Najwięcej nieprawidłowości, ma-
jących istotny wpływ na stan bezpieczeństwa pracy, ujawniono w małych zakładach. 
Trudna sytuacja finansowa związana z wysokimi kosztami produkcji oraz kosztami po-
noszonymi przy dostosowaniu zakładów do wymogów sanitarnych powoduje, że w 
zakładach tych nie przeznacza się odpowiednich środków na poprawę warunków pracy 
lub utrzymanie ich na określonym, niezbędnym poziomie. Ponadto pracodawcy nie są 
w pełni świadomi, że tworzenie właściwych warunków pracy leży w ich interesie i służy 
osobom zatrudnionym. Wyniki kontroli wskazują na potrzebę monitorowania podejmo-
wanych przez pracodawców działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pracy 
oraz prowadzenie działalności prewencyjnej i szkoleniowej w zakresie upowszechnia-
nia wiedzy nt. zagrożeń i sposobów ich ograniczania oraz wymagań higieniczno-
sanitarnych w zakładach przemysłu piekarniczego, zwłaszcza w małych piekarniach. 
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5.9. Ergonomiczne czynniki ryzyka (praca powtarzalna i postawa przy pracy) 
przy produkcji AGD/RTV 

 
Celem kontroli było stwierdzenie stopnia przestrzegania przez pracodawców 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności dotyczących wy-
magań ergonomii) podczas prac montażowych. W ramach tematu skontrolowano 5 
pracodawców (łącznie objęto kontrolą 111 pracowników wykonujących prace monta-
żowe). We wszystkich tych zakładach pracownicy wykonujący pracę przy montażu 
zatrudnieni byli wyłącznie na podstawie umów o pracę. W tabeli zamieszczonej poniżej 
określono zakres kontroli oraz nieprawidłowości stwierdzone w ich trakcie. 

Tabela nr 5.9.1. 

 

 

Badane zagadnienie 

 

P – pracowników, S - stanowisk pracy 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
problem 

nie 
wystąpił 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 

nie 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości  

Liczba 
pracowni-
ków (sta-
nowisk) w 
stosunku, 
do których 

stwierdzono 
nieprawi-
dłowości 

1 2 3 4 5 

BADANIA LEKARSKIE      

Czy pracowników poddano profilaktycznym badaniom lekarskim?  5 0 0 P 

Czy w skierowaniach na badania lekarskie pracowników pracodawca 
zamieszcza informacje na temat wszystkich zagrożeń np. wykonywania 
ręcznych prac transportowych, prac powtarzalnych itp.? 

0 
 

4 
 

1 
 

 
 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO      

Czy w zakładzie dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 
dla prac montażowych? 

 
5 
 

0 
 

0 
 

S 

Czy w zakładzie określono kryteria oceny ryzyka zaw. dla tych prac? 0 5 0   

Czy w zakładzie zostały zidentyfikowane wszystkie zagrożenia występujące 
na stanowiskach montażu (w tym wynikające ze sposobu wykonywania 
pracy – np. wymuszona postawa przy pracy, wysoka powtarzalność pracy, 
zagrożenia wynikające z ręcznych prac transportowych)? 

0 
 

2 
 

3 
 

74 
 

P 

   
56 
 

S 

Czy po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowego zaplanowano 
działania korygujące i/lub zapobiegawcze? 

3 
 

2 
 

0 
 

0 
 

P 

Czy zaplanowane działania zostały zrealizowane? 4 1 0 0 P 

Czy pracodawca poinformował pracowników o ryzyku zawodowym na 
stanowiskach montażowych, na których wykonują pracę? 

0 
 

5 
 

0 
 

0 
 

P 

Czy w zakładzie wystąpiły choroby zawodowe wynikające ze sposobu 
wykonywania pracy? 

 
1 
 

4 
 

 
 

CZYNNIKI SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I UCIĄŻLIWE      

Czy przestrzegane są przepisy dot. odzieży i obuwia roboczego? 0 5 0   

OBIEKTY I POMIESZCZENIA PRACY      

Czy obiekty i pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem 
wysokości, powierzchni i kubatury w zależności od wykonywanej technolo-
gii, rodzaju prac, liczby pracowników i czasu ich przebywania? 

 
5 
 

0 
 

 
 

Czy użytkowane obiekty i pomieszczenia pracy są we wł. st. technicznym?  5 0   

Czy pomieszczenia pracy utrzymywane są w czystości i porządku?  5 0   

OGRZEWANIE, OŚWIETLENIE      

Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono właściwą temperaturę?   5 0   

Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono właściwe oświetlenie?  5 0   

STANOWISKA I PROCESY PRACY      

Czy wolna powierzchnia stanowiska pracy zapewnia pracownikom swobo-
dę ruchu pozwalając na wykonywanie pracy w sposób bezpieczny z 
uwzględnieniem wymagań ergonomii? 

 
5 
 

0 
 

0 
 

P 

   0 S 

Czy zapewniono zgodne z przepisami dojścia do stanowisk pracy?  5 0 0 S 

Czy na stanowiskach pracy zapewniono odpowiednie urządzenia pomocni-
cze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, przyrządów oraz 
narzędzi? 

0 
 

5 
 

0 
 

0 
 

S 

Czy praca jest wykonywana w pozycji stojącej?  5 0   

Czy praca jest wykonywana w pozycji siedzącej?   4 1   

Czy wykonywana praca wymaga stale pozycji stojącej (chodzenia)?   4 1   

Czy zapewniono możliwość siedzenia?  1 0 0 P 

Czy zapewniono możliwość odpoczynku w pozycji siedzącej w pobliżu 
miejsca pracy? 

 3 1 25 P 

   3 S 

Czy praca wykonywana jest w ustalonym z góry tempie?  4 1   

Czy osoby wykonujące pracę mają wpływ na tempo pracy? 0 2 3 89 P 
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Czy opracowano i udostępniono do stałego korzystania instrukcje bhp?  5 0 0 S 

Czy w zakładzie przeprowadza się systematyczne kontrole stanu bhp ze 
szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy? 

 
3 
 

2 
 

15 
 

S 

TRANSPORT      

Czy przy ręcznych pracach transportowych przestrzegane są normy prze-
mieszczania ładunków? 

0 
 

5 
 

0 
 

 
 

Czy drogi komunikacyjne są dostosowane do środków transportu wewnątrz-
zakładowego oraz przewożonego ładunku? 

0 
 

5 
 

0 
 

 
 

Czy drogi, przejścia komunikacyjne, rampy są we wł. stanie technicznym? 0 5 0   

NADZÓR I KONTROLA STANU BHP      

Czy pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami 
wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy? 

 
5 
 

0 
 

 
 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że tylko w dwóch zakładach w ocenie ryzy-

ka zawodowego uwzględniono zagrożenia mogące prowadzić do chorób układu mię-
śniowo-szkieletowego wynikające ze sposobu wykonywania pracy, np. wymuszona 
postawa przy pracy, wysoka powtarzalność pracy, obciążenie statyczne. Tylko w jed-
nym zakładzie były podejmowane działania mające na celu ograniczenie ergonomicz-
nych czynników ryzyka zawodowego oraz usprawnienia pracy. W dwóch zakładach 
stwierdzono, że pracodawca współpracował ze służbą medycyny pracy mając na celu 
ograniczenie ergonomicznych czynników ryzyka zawodowego oraz usprawnienia pra-
cy. W pozostałych skontrolowanych zakładach współpracy ze służbą medycyny pracy 
nie stwierdzono. W jednym z kontrolowanych zakładów odnotowano przypadki chorób 
zawodowych. W zakładzie tym podczas procesów produkcyjnych występuje najwięk-
sza powtarzalność pracy, zarówno w ciągu zmiany roboczej jak i dłuższych okresów 
pracy danego pracownika liczonych w miesiącach lub latach, produkowana jest bardzo 
duża liczba wyrobów jednostkowych, występuje bardzo duża liczba jednostkowych 
powtórzeń czynności wymaganych w celu wyprodukowania gotowego wyrobu, prak-
tycznie wymagana jest wyłącznie ręczna produkcja, której nie można zastąpić produk-
cją maszynową. W jednym przypadku nie zapewniono możliwość odpoczynku w pozy-
cji siedzącej w pobliżu miejsca pracy. 

W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy wydali ogółem 20 decyzji. Ponadto 
do 5 pracodawców wystosowano wystąpienia zawierające 12 wniosków. Według da-
nych dostępnych na dzień sporządzania niniejszej informacji, wykonano 95% decyzji i 
uwzględniono wszystkie wnioski. W efekcie usunięto prawie wszystkie nieprawidłowo-
ści, o których mowa wyżej. Przykłady uzyskanych efektów to:  

- wyposażenie stanowisk pracy, na których pracownicy wykonują prace w pozycji 
siedzącej w krzesła o regulowanej wysokości, wyposażone w oparcie pleców z 
podparciem kręgów lędźwiowych i w oparcie ramion (dot. 25 pracowników), 

- opracowanie oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem ergonomicznych 
czynników ryzyka związanych z powtarzalnością czynności podczas pracy oraz 
związanych z obciążeniem statycznym i postawą przy pracy (w 3 zakładach - 
dotyczyło łącznie 74 pracowników). 
Podsumowując, należy stwierdzić, że we wszystkich skontrolowanych zakła-

dach pracodawcy starali się organizować procesy produkcyjne i stanowiska pracy w 
taki sposób, aby w jak największym stopniu ułatwić wykonywanie pracy zatrudnionym 
pracownikom. Niemniej nie w każdym przypadku działania te były wystarczające.  
 
5.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników zatrudnionych w naraże-

niu na czynniki chemiczne, w tym o właściwościach rakotwórczych, mu-
tagennych i działających na rozrodczość, że szczególnym uwzględnie-
niem oceny ryzyka zawodowego – w wybranych branżach 

 
W roku sprawozdawczym na terenie działalności Okręgu w ramach tematu 

przeprowadzono 20 kontroli w zakładach, w których wykorzystuje się niebezpieczne 
czynniki chemiczne. W 20 skontrolowanych zakładach z czynnikami chemicznymi zali-
czonymi do niebezpiecznych ma kontakt 221 pracowników, w tym 18 kobiet. Całkowita 
liczba pracowników w kontrolowanych zakładach to 1231, w tym 321 kobiet.  
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Celem kontroli było ustalenie stopnia przestrzegania przez pracodawców prawa 
pracy, a w szczególności ocena działań podejmowanych dla ograniczenia ryzyka za-
wodowego związanego z narażeniem na czynniki chemiczne niebezpieczne, w tym 
rakotwórcze, mutagenne i działające na rozrodczość, w wytypowanych zakładach pro-
wadzących następującą działalność: produkcja obuwia, produkcja szkła płaskiego, 
działalność poligraficzna oraz zakłady stosujące technologię galwanicznego pokrywa-
nia metali i tworzyw sztucznych. W tabeli zamieszczonej poniżej określono zakres kon-
troli oraz nieprawidłowości stwierdzone w ich trakcie.  

Tabela nr 5.10.1. 

 

 

Badane zagadnienie 

 

P - pracowników; S - stanowisk pracy; M - maszyn i urządzeń; O - obiek-
tów i pomieszczeń; D - dokumentów; N - substancji i preparatów che-
micznych; 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
problem 

nie 
wystąpił 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 

nie 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości  

Liczba 
P/S/M/O/D/
N w stosun-

ku, do 
których 

stwierdzono 
nieprawi-
dłowości 

1 2 3 4 5 

Ocena ryzyka zawodowego: 
Czy pracodawca dokonał i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy, na których występują czynniki chemiczne? 

  
18 

 
2 

 
4S 

Czy w ocenie ryzyka zawodowego uwzględniono zagrożenie czynnikami 
chemicznymi (w tym CMR) m.in. wynikające z właściwości substancji i 
preparatów chemicznych, ilości i częstotliwości użytkowania, sposobu 
wykonywania pracy, oceny stanu zdrowia pracowników oraz wpływu 
środków zapobiegawczych? 

1 9 10 20S 

Czy informacje w ocenie ryzyka zawodowego są spójne z informacjami 
zawartymi w sprawozdaniach z badań i pomiarów chemicznych czynni-
ków szkodliwych (m.in. czas narażenia, warunki wykonywania pracy)? 

3 13 4 9S 

Czy ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy obejmuje czyn-
ności, przy których może nastąpić wzrost narażenia na czynniki che-
miczne (remont i naprawy urządzeń, awarie itp.)? 

3 5 12 22S 

Czy pracowników poinformowano o ryzyku związanym z pracą wykony-
waną w kontakcie z czynnikami chemicznymi, w tym CMR? 

2 17 1 1P 

Czy pracowników poinformowano o dodatkowym ryzyku wynikającym z 
palenia tytoniu w sytuacji wykonywania pracy w kontakcie z chemicznymi 
czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi? 

2 18 0 0P 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne: 
Czy pracodawca posiada aktualny spis substancji/preparatów niebez-
piecznych? 

 
0 

 
7 

 
13 

 

Czy pracodawca prowadzi rejestr prac w kontakcie z czynnikami, proce-
sami rakotwórczymi, mutagennymi? 

15 4 1  

Czy pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr pracowników zatrudnio-
nych w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi? 

15 3 2 51P 

Czy pracodawca posiada dla substancji/preparatów niebezpiecznych 
aktualne karty charakterystyki? 

0 15 5 11N 

Czy, w sytuacji narażenia inhalacyjnego (pary, pyły), pracodawca wyty-
pował do badań i pomiarów wszystkie chemiczne czynniki szkodliwe dla 
zdrowia występujące na stanowiskach?  

3 14 3 4S 

Czy pracodawca przeprowadził badania i pomiary ww. czynników szko-
dliwych? 

4 12 4 4S 

Czy wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych mieszczą się w 
granicach dopuszczalnych norm? 

4 16 0 0S 

Czy pracodawca posiada aktualny rejestr oraz kartę badań i pomiarów 
chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia? 

4 10 6  

Czy pracodawca podejmował działania eliminujące przekroczenie warto-
ści NDS czynników szkodliwych? 

20 0 0 0S 

Czy pracodawca stosujący chemikalia, w szczególności rakotwórcze/ 
mutagenne, podejmował działania polegające na zastąpieniu ich innymi 
– mniej szkodliwymi? 

14 6 0  

Czy ustalono w wykazie w wykazie prac szczególnie uciążliwych i szko-
dliwych dla kobiet prace z czynnikami chemicznymi? 

14 4 2  

Czy przestrzegany jest zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szkodli-
wych dla zdrowia z czynnikami chemicznymi? 

11 9 0 0P 

Czas pracy: 
Czy pracodawca wprowadził skrócony czas pracy (obniżona norma lub 
przerwy w pracy wliczane do czasu pracy) dla pracowników narażonych 
na czynniki szkodliwe lub niebezpieczne, w tym CMR? 

 
18 

 
2 

 
0 

 

Czy pracodawca przestrzega zakazu zatrudniania ponad 8 go- 16 4 0 0P 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2008 ROKU 

 

 102 

dzin/zmianę roboczą pracowników zatrudnionych w przekroczeniu NDS 
chemicznych czynników szkodliwych? 

Informacje o zagrożeniach chemicznych: 
Czy pojemniki i zbiorniki substancji/preparatów niebezpiecznych stoso-
wanych na stanowiskach pracy i w procesach technologicznych są pra-
widłowo oznakowane? 

 
0 

 
5 

 
15 

 
42N 

 

Czy rurociągi do przesyłania niebezpiecznych chemikaliów są prawidło-
wo oznakowane? 

17 3 0  

Czy pracodawca w miejscach narażenia pracowników na czynniki rako-
twórcze /mutagenne umieszcza napisy i znaki ostrzegawcze? 

13 7 0  

Czy ustalono procedury informowania i bezpiecznego postępowania w 
odniesieniu do osób i firm obcych, wykonujących czynności na terenie 
zakładu w związku z występowaniem substancji i preparatów niebez-
piecznych, w tym CMR? 

13 5 2  

Badania lekarskie: 
Czy pracodawca w skierowaniu na badania profilaktyczne przekazał 
lekarzowi informacje na temat rodzaju i wielkości narażenia na chemicz-
ne czynniki, w tym CMR?  

 
0 

 
20 

 
0 

 
0P 

Czy z informacji pracodawcy wynika, iż lekarz sprawujący profilaktyczną 
opiekę lekarską nad pracownikami narażonymi na działanie czynników 
chemicznych, w tym substancji/preparatów CMR, wizytował stanowiska 
pracy lub w inny sposób w zakładzie zapoznał się z warunkami pracy 
(podać jak często)?  

2 15 3  

Obiekty i pomieszczenia pracy: 
Czy pomieszczenia pracy są przystosowane do łatwego czyszczenia i 
zmywania? 

 
1 

 
19 

 
0 

 

Czy w pomieszczeniach, w których występuje niebezpieczeństwo obla-
nia środkami chemicznymi żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku, 
zapewniono wodne natryski ratunkowe do obmycia ciała oraz myjki do 
przemywania oczu? 

14 6 0  

Czy w pomieszczeniach są zastosowane rozwiązania techniczne zabez-
pieczające przed przedostaniem się chemicznych czynników do innych 
pomieszczeń pracy? 

5 13 2  

Zaplecze higieniczno sanitarne: 
Czy pracodawca zapewnił pomieszczenia higieniczno-sanitarne ade-
kwatne do potrzeb wynikających z warunków pracy związanych z nie-
bezpiecznymi czynnikami chemicznymi (szatnie, jadalnie, umywalnie)? 

 
0 

 
20 

 
0 

 
0P 

Wentylacja: 
Czy rodzaj zastosowanej wentylacji uwzględnia właściwości występują-
cych na stanowiskach pracy czynników chemicznych? 

 
0 

 
16 

 
4 

 
4O 

Czy zapewniono hermetyzację procesów i operacji technologicznych, w 
których występuje emisja czynników szkodliwych dla zdrowia? 

9 9 2  

Czy w przypadku braku hermetyzacji, przy tych operacjach (procesach) 
zastosowano miejscowe wyciągi? 

2 16 2 2S 

Stanowiska i procesy pracy: 
Czy pracodawca udostępnił pracownikom do stałego korzystania instruk-
cje bhp dotyczące postępowania z występującymi na stanowiskach 
czynnikami chemicznymi, w tym CMR? 

  
11 

 
9 

 
12S 

Czy ww. instrukcje bhp uwzględniają m.in. informacje z kart charaktery-
styki, wskazują czynności przed rozpoczęciem pracy z czynnikami che-
micznymi i po jej zakończeniu itd.? 

7 13 0 0D 

Czy ww. instrukcje bhp określają zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych? 

7 9 4 8D 

Czy opracowano w zakładzie wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 
w tym uwzględniających prace z czynnikami chemicznymi? 

 7 13  

Czy określono podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych z chemikaliami? 

0 11 9  

Środki ochrony indywidualnej 
Czy pracodawca przydzielił pracownikom odpowiednie do zagrożenia 
środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem czynni-
ków chemicznych?  

 
1 

 
15 

 
4 

 
5P 

Czy pracodawca przekazał pracownikom instrukcje użytkowania środ-
ków ochrony indywidualnej (ŚOI)? 

2 18 0 0P 

Czy pracownicy stosują wydane ŚOI zgodnie z instrukcją (np. zgodnie z 
przeznaczeniem, nieuszkodzone, nieprzeterminowane, prawidłowo 
założone)? 

2 17 1 1P 

Czy pracodawca zapewnia pranie zabrudzonej/skażonej chemikaliami 
odzieży ochronnej oraz ubrań roboczych? 

0 19 1  

Urządzenia techniczne:  
Czy obiekty (zbiorniki, urządzenia, podesty, itp.) mające kontakt z sub-
stancjami i preparatami chemicznymi o właściwościach żrących, posia-
dają wymagane zabezpieczenia antykorozyjne? 

 
9 

 
11 

 
0 

 
0M 

Czy zapewniono wymagane zabezpieczenie przed rozlewaniem i roz-
przestrzenianiem się zawartości zbiornika z substancjami i preparatami 

9 10 1 1M 
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niebezpiecznymi w razie jego uszkodzenia (tace, wanny, zbiorniki rezer-
wowe, umieszczone nad stanowiskami pracy i drogami komunikacyjny-
mi)? 

Czy w miejscach przelewania preparatów chemicznych o własnościach 
palnych i wybuchowych zapewniono odprowadzenie ładunków elektro-
statycznych? 

19 1 0 0S 

Magazynowanie i składowanie: 
Czy prawidłowe jest oznakowanie magazynów z substancja-
mi/preparatami niebezpiecznymi? 

 
8 

 
9 

 
3 

 
5O 

Czy magazyny i składy mają odpowiednią do przechowywanych chemi-
kaliów podłogę np. łatwo zmywalną, niepalną, przeciwpoślizgową, od-
porną na uderzenia, działanie substancji żrących? 

7 13 0 0O 

Czy magazyny i składy mają odpowiednią do przechowywanych chemi-
kaliów wymianę powietrza? 

7 12 1 1O 

Czy zachowana jest zasada ograniczonego wspólnego składowania ze 
względu na właściwości? 

10 10 0  

Czy w magazynie są instrukcje określające bezpieczny sposób składo-
wania, załadunku i transportu substancji/preparatów? 

8 10 2  

Czy w instrukcjach magazynowania określono zasady postępowania w 
sytuacjach awaryjnych (np. unieszkodliwiania i usuwania preparatów w 
przypadku uszkodzenia opakowań i pojemników)? 

10 8 2  

Czy zapewniono właściwe środki i materiały do usuwania i neutralizacji 
wycieków z uszkodzonych opakowań? 

5 14 1  

 
Kontrola zakładów wykazała, że nie ma takiego obszaru tematycznego związa-

nego z używaniem niebezpiecznych czynników chemicznych, w którym przestrzegane 
są wszystkie przepisy prawa pracy, w tym przepisy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników. Z powyższego zestawienia wynika, że w zakresie szkoleń z zakresu bhp 
widać wyraźną poprawę. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły niezgod-
ności kart szkolenia wstępnego z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Gospodarki 
i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 
2004r. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami). Ponadto stwierdzono uchybienia 
w zakresie tematyki szkoleń. Kontrole w zakresie oceny ryzyka zawodowego wykazały, 
że nadal spotyka się stanowiska, na których nie dokonano udokumentowanej oceny 
ryzyka zawodowego, co wskazuje na małą świadomość pracodawców w zakresie 
ochrony pracowników. Nadal w trakcie kontroli słychać głosy, że ocena ryzyka jest 
sztuką dla sztuki i nie ma żadnego znaczenia. Dokumenty związane z faktem posiada-
nia i użytkowania niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych to duży kłopot 
dla pracodawców, którzy w wielu wypadkach uważają, że ich posiadanie jest zbytecz-
ne, co potwierdziły już ubiegłoroczne kontrole. W oczy rzuca się brak aktualnych spi-
sów substancji i preparatów chemicznych używanych w zakładach, co miało miejsce w 
13 firmach (65% skontrolowanych). Jest to taki sam poziom jak w poprzednim roku. 
Gdyby nie ponowne kontrole, to możliwe, że odsetek byłby jeszcze wyższy. Pomimo 
już kilku lat obowiązywania przepisów dotyczących oznakowania pojemników i zbiorni-
ków na stanowiskach pracy, stanowi to nadal problem dla pracodawców. W 15 zakła-
dach stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie – stanowi to 75%. Natomiast w 
stosunku do skontrolowanych pojemników i zbiorników jest to niecałe 10% (42 na 440). 
Pomimo tego należy uznać problem za poważny. Nawet jeden nieoznaczony pojemnik 
może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub innych osób. 
W zakresie badań lekarskich stwierdzono, że wszyscy pracodawcy posiadają podpisa-
ne umowy z lekarzami sprawującymi opiekę profilaktyczną. Ponadto pracodawcy prze-
kazują informacje na temat narażenia na czynniki chemiczne. Kontrolowane zakłady, a 
w nich pomieszczenia pracy, przystosowano do łatwego czyszczenia i zmywania. Na-
tomiast tam gdzie istnieje możliwość oblania się środkami chemicznymi żrącymi za-
pewniono natryski ratunkowe i myjki do przemywania oczu. Tylko w dwóch zakładach 
nie zapewniono zabezpieczeń przed przedostaniem się dwutlenku siarki do innych 
pomieszczeń ani odpowiedniej wentylacji tego miejsca. Kontrole wykazały, że zapew-
nienie prawidłowej wentylacji lub wymiany powietrza nie we wszystkich zakładach jest 
realizowane. Na 135 pracowników tylko 5 nie posiadało stosownych środków ochrony 
indywidualnej, czyli pracodawcy mają świadomość, że praca z czynnikami chemiczny-
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mi należy do niebezpiecznych. Podobnie jak w poprzednim roku, kontrole zakładów 
wykazały szereg nieprawidłowości w zakresie magazynowania i składowania substan-
cji i preparatów chemicznych. W 2 zakładach stwierdzono brak instrukcji magazynowa-
nia.  

Według inspektorów pracy, podstawowe przyczyny stwierdzonych w zakładach 
naruszeń prawa to:  

- brak dostatecznej wiedzy dotyczącej pracy z czynnikami chemicznymi, 
- brak lub niedostateczny nadzór i kontrola kierownictwa nad przestrzeganiem 

przepisów,  
- tolerowanie stanu niezgodnego z przepisami w zakresie przepisów związanych 

z bhp przy używaniu niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, 
- brak ścisłej współpracy między pracodawcą a służbą bhp w małych zakładach 

pracy, czego efektem była niedostateczna znajomość przepisów, 
- niedostateczna wiedza pracowników służby bhp, szczególnie będących specja-

listami spoza zakładu. 
W celu usunięcia ww. nieprawidłowości wydano 168 decyzji nakazowych. Ponadto 
inspektor pracy wystosował 29 decyzji, które nie dotyczyły prac związanych z czynni-
kami chemicznymi. Oprócz decyzji nakazowych, inspektor wystosował do pracodaw-
ców 12 wystąpień zawierających 23 wnioski związane z nieprzestrzeganiem przez nich 
przepisów prawa pracy, w szczególności dotyczących naruszeń praworządności w 
stosunkach pracy. Trzynaście wniosków związanych było z nieprzestrzeganiem przepi-
sów przy pracach związanych z czynnikami chemicznymi. Według danych dostępnych 
na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 85% decyzji i uwzględniono 70% 
wniosków. W wyniku decyzji wydanych przez inspektorów w trakcie kontroli usunięto 
większość nieprawidłowości, o których mowa wyżej. Realizacja decyzji inspektorów 
pracy przyczyniła się do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w 20 skontro-
lowanych zakładach pracy i objęła wszystkich 227 pracowników zatrudnionych przy 
czynnikach chemicznych.  

Podsumowując, ustalenia dokonane w czasie działań kontrolnych inspektorów 
pracy pozwalają ocenić stan bezpieczeństwa i higieny pracy jako odbiegający od ocze-
kiwań. W skontrolowanych zakładach dopuszcza się do zaniedbań w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy mogących narazić pracowników na utratę co najmniej zdro-
wia. Przyczyną takiego stanu jest niedoinformowanie w zakresie prac szczególnie nie-
bezpiecznych. Dotyczy to nie tylko pracodawców i pracowników nadzoru, ale również 
pracowników pełniących służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Problemem w kontro-
lowanych zakładach jest brak znajomości nowych przepisów. Pracodawcy i pracownicy 
służby bhp nie podnoszą swojej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Po-
wyższy stan rzeczy powoduje często, że pomimo nawet dostatecznego stanu tech-
nicznego brakuje dokumentów opisujących ten stan lub posiadane dokumenty nie za-
wierają wszystkich niezbędnych informacji. Są zakłady, w których widoczne są działa-
nia mające na celu podniesienie bezpieczeństwa pracy, lecz nieznajomość nowych 
przepisów powoduje obniżenie oceny ich przestrzegania. Pracodawcy w trakcie kontro-
li wykazywali zrozumienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów bhp i 
deklarowali jak najszybsze ich usunięcie, czego dowodem są odpowiedzi o realizacji 
środków prawnych, które nadchodzą w terminie lub przed terminem. W związku z po-
wyższym, wskazane jest kontynuowanie kontroli w zakładach, w których występują 
czynniki chemiczne (w tym ponowna kontrola zakładów już skontrolowanych). 
 
5.11. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach 

stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
z udziałem substancji i preparatów chemicznych 
 
W roku sprawozdawczym w ramach tematu skontrolowano 5 instalacji wykorzy-

stujących duże ilości niebezpiecznych substancji chemicznych stwarzających zagroże-
nie wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej (u 5 pracodawców). Celem tych kon-
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troli była ocena przestrzegania przez pracodawców przepisów bezpieczeństwa i higie-
ny pracy oraz likwidacja stwierdzonych nieprawidłowości. Ze względu na charakter 
regionu Warmii i Mazur, wszystkie zakłady posiadające duże ilość substancji chemicz-
nych to bazy paliw lub firmy wykorzystujące płynne gazy zaliczone do łatwo palnych. 
Spośród tych zakładów 2 są zaliczone do Zakładów o Dużym Ryzyku, a 3 o Zwiększo-
nym Ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. W wytypowanych zakładach zgroma-
dzono duże ilości płynnych gazów łatwopalnych (4 zakłady) oraz paliw płynnych (1 
zakład). W skontrolowanych zakładach pracowało ogółem 88 pracowników, w tym 26 
kobiet. Bezpośrednio przy obsłudze kontrolowanych instalacji pracuje 24 pracowników 
(na 8 stanowiskach). W poniżej zamieszczonej tabeli określono zakres kontroli, stwier-
dzone nieprawidłowości, zastosowane środki prawne oraz uzyskane efekty. 

 

Tabela 5.11.1 

Badane zagadnienie  

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
problem 

nie 
wystąpił 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 

nie 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Informacje ogólne: 
1. Czy prowadzący zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (ZDR i ZZR) posiada aktualny Program zapobiegania awariom? 

 
0 

 
5 

 
0 

2. Czy prowadzący ZDR wypełnił obowiązek opracowania i wdrożenia systemu bez-
pieczeństwa, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem? 

 
3 

 
2 

 
0 

3. Czy prowadzący ZDR posiada zatwierdzony przez komendanta wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej Raport o bezpieczeństwie? 

3 1 1 

4. Czy w zakładzie znajduje się plan operacyjno-ratowniczy? 3 2 0 

5. Czy pracodawca posiada okresowo aktualizowany dokument zabezpieczenia 
stanowiska pracy przed wybuchem? 

 3 2 

6. Czy w ostatnich 12 miesiącach, w ramach czynności kontrolno-rozpoznawczych, 
Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła kontrolę stanu bezpieczeństwa zakładu? 

0 5 0 

7. Czy w ostatnich trzech latach doszło w zakładzie do awarii przemysłowych, o 
zaistnienia których zawiadomiono Państwową Straż Pożarną i wojewódzkiego inspek-
tora ochrony środowiska?  

 0 5 

Szkolenie bhp: 
1. Czy pracowników poddano wymaganym szkoleniom w zakresie bhp? 

 
 

 
4 

 
1 

2. Czy program szkolenia bhp pracowników obsługujących badaną instalację 
uwzględniał specyficzne aspekty związane z rodzajem instalacji i właściwościami 
NSCh oraz stwarzanym przez nie potencjalnym zagrożeniem dla pracowników i 
innych osób mogących znaleźć się w strefie ich oddziaływania? 

 
2 

 
3 

 
0 

3. Czy program instruktażu stanowiskowego pracowników zatrudnionych na stanowi-
skach, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa, obejmował zagadnienia 
dotyczące zagrożenia wybuchem i ochrony przed nim? 

 
4 

 
1 

 
0 

4. Czy szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których 
może wystąpić atmosfera wybuchowa, jest powtarzane w okresach przewidzianych 
przepisami? 

 
0 

 
5 

 
0 

Badania lekarskie: 
1. Czy pracowników poddano profilaktycznym badaniom lekarskim? 

  
5 

 
0 

2. Czy pracodawca, w skierowaniu na badania profilaktyczne, przekazał lekarzowi 
informacje na temat rodzaju i wielkości narażenia na czynniki chemiczne? 

 
3 

 
2 

 
0 

Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne: 
1. Czy pracownicy posiadają wymagane dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne? 

 
0 

 
5 

 
0 

Ocena ryzyka zawodowego: 
1. Czy pracodawca dokonał i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego na stanowi-
skach pracy? 

 
 

 
4 

 
1 

2. Czy ocena ryzyka zawodowego uwzględnia zagrożenie czynnikami chemicznymi, 
w tym stwarzane przez atmosferę wybuchową? 

 
2 

 
2 

 
1 

3. Czy ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy obejmuje czynności, przy 
których może nastąpić wzrost narażenia na czynniki chemiczne (remont, naprawa 
urządzeń, awarie itp.)? 

 
2 

 
2 

 
1 

4. Czy pracodawca poinformował pracowników o ryzyku, które wiążą się z wykony-
waną pracą i zasadach ochrony przed zagrożeniami? 

1 4 0 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne: 
1. Czy pracodawca posiada aktualny spis substancji/preparatów chemicznych? 

 
0 

 
2 

 
3 

2. Czy dla substancji/preparatów niebezpiecznych pracodawca posiada aktualne 
karty charakterystyki? 

0 4 1 

3. Czy pracodawca przeprowadził badania i pomiary czynników szkodliwych? 2 3 0 
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4. Czy wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych (pary, pyły) mieszczą się w 
granicach dopuszczalnych norm? 

2 3 0 

Środki ochrony indywidualnej: 
1. Czy pracodawca przydzielił pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidual-
nej (ŚOI)? 

 
1 

 
4 

 
0 

2. Czy stosowane przez pracowników ŚOI są we właściwym stanie technicznym? 1 4 0 

3. Czy odzież ochronna i obuwie osób pracujących na stanowiskach, na których może 
wystąpić atmosfera wybuchowa, wykonane są  z materiałów antyelektrostatycznych 
niepowodujących wyładowań, w wyniku których mogłoby nastąpić zainicjowanie 
wybuchu? 

 
0 

 
3 

 
2 

4. Czy w zakładzie przestrzegane są przepisy dotyczące odzieży i obuwia robocze-
go? 

0 5 0 

Informacja o zagrożeniach chemicznych: 
1. Czy pojemniki i zbiorniki substancji/preparatów niebezpiecznych stosowanych w 
zakładzie są oznakowane prawidłowo, w sposób umożliwiający identyfikację i okre-
ślenie ich właściwości? 

 
0 

 
3 

 
2 

2. Czy są prawidłowo oznakowane rurociągi do przesyłania niebezpiecznych chemi-
kaliów? 

1 
 

0 4 

3. Czy strefy zagrożenia wybuchem są właściwie oznakowane? 0 3 2 

4. Czy przy wejściach do pomieszczeń, gdzie znajdują się miejsca, w których wystę-
pują atmosfery wybuchowe, umieszczono odpowiednie oznakowanie? 

2 0 3 

5. Czy ustalono procedury informowania i bezpiecznego postępowania w odniesieniu 
do osób i firm obcych, wykonujących czynności na terenie zakładu, 
w związku z występowaniem niebezpiecznych substancji/ preparatów chemicznych? 

0 5 0 

Obiekty i pomieszczenia pracy: 
1. Czy obiekty i pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysokości, 
powierzchni i kubatury w zależności od wykonywanej technologii, rodzaju prac, liczby 
pracowników i czasu ich przebywania? 

 
2 

 
3 

 
0 

2. Czy ściany, sufity pomieszczeń, w których występują czynniki chemiczne, są pokry-
te materiałem odpornym na ich działanie (adsorpcja, gromadzenie się pyłów, w tym 
pyłów niebezpiecznych pod względem wybuchowym) i przystosowane do łatwego 
czyszczenia lub zmywania? 

 
3 

 
2 

 
0 

3. Czy powierzchnie podłóg w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić atmosfery 
wybuchowe, są wykonane z materiału niepowodującego iskrzenia mechanicznego lub 
wyładowań elektrostatycznych? 

 
4 

 
1 

 
0 

4. Czy zastosowano rozwiązania techniczne zabezpieczające przed przedostaniem 
się czynników chemicznych do innych pomieszczeń pracy? 

 
3 

 
2 

 
0 

5. Czy w pomieszczeniach/obiektach, w których występuje niebezpieczeństwo obla-
nia środkami chemicznymi żrącymi lub zapalenia odzieży na pracowniku, zapewniono 
wodne natryski ratunkowe do obmycia ciała oraz myjki do przemywania oczu? 

 
5 

 
0 

 
0 
 

6. Czy zapewniono możliwość natychmiastowego wycofania się pracowników z 
miejsc zagrożonych i czy drogi ewakuacyjne są wyraźnie oznakowane? 

 
0 

 
4 

 
1 

Zaplecze higieniczno-sanitarne: 
1. Czy pracodawca zapewnił pomieszczenia higieniczno-sanitarne? 

 
0 

 
5 

 
0 

2. Czy pracodawca zapewnił pracownikom wykonującym prace z substancjami tok-
sycznymi, drażniącymi, uczulającymi i innymi czynnikami chemicznymi 
o nieprzyjemnym zapachu lub powodującymi intensywne brudzenie (pyły) szatnie 
przepustowe, zgodnie z wymaganiami? 

 
3 

 
2 

 
0 

3. Czy pracodawca zapewnił pracownikom narażonym na czynniki chemiczne tok-
syczne, w tym rakotwórcze lub mutagenne, miejsca do spożywania posiłków, picia i 
palenia papierosów poza miejscami pracy? 

 
4 

 
1 

 
0 

Wentylacja, oświetlenie: 
1. Czy w pomieszczeniach pracy z czynnikami chemicznymi zapewniono odpowied-
nią do warunków pracy wymianę powietrza? 

 
1 

 
4 

 
0 

2. Czy w pomieszczeniach, w których w wyniku awarii mogą wydzielać się palne 
substancje, w ilościach mogących stworzyć zagrożenie wybuchem, pracodawca 
zapewnił awaryjną wentylację wyciągową uruchamianą od wewnątrz i z zewnątrz 
pomieszczeń – zapewniającą właściwą wymianę powietrza? 

 
4 

 
1 

 
0 

3. Czy zapewniono właściwe oświetlenie elektryczne stanowisk pracy, obiektów i 
pomieszczeń, w tym tych, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa? 

 
1 

 
4 

 
0 

4. Czy w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy, gdzie w razie awarii mogą wy-
stąpić zagrożenia, zapewniono oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne? 

 
3 

 
2 

 
0 

Stanowiska i procesy pracy: 
1. Czy opracowano i udostępniono pracownikom do stałego korzystania instrukcje 
bhp? 

 
0 

 
5 

 
0 

2. Czy instrukcje bhp określają zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych? 0 3 2 

3. Czy w miejscach zagrożonych wybuchem prace niewynikające z instrukcji wyko-
nywane są na pisemne zezwolenie w trybie ustalonym przez pracodawcę? 

0 5 0 

4. Czy przed przekazaniem stanowiska pracy, na którym może występować atmosfe-
ra wybuchowa, została dokonana jego ocena pod względem zastosowanych zabez-
pieczeń zapobiegających zainicjowaniu wybuchu i ograniczających jego skutki? 

0 4 1 

5. Czy podjęte działania, w celu zapobieżenia zainicjowaniu zapłonu atmosfer wybu-
chowych, uwzględniają poszczególne źródła zapłonu? 

0 4 1 

6. Czy pracodawca ustalił sposób sygnalizowania stanów awaryjnych związanych z    
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występowaniem atmosfery wybuchowej za pomocą urządzeń sygnalizacyjnych aku-
stycznych lub wizualnych? 

0 4 1 

7. Czy opracowano w zakładzie wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, w tym 
uwzględniających prace z czynnikami chemicznymi? 

 
0 

 
2 

 
3 

8. Czy określono podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych? 

1 2 2 

9. Czy wszelkie prace wykonywane przez pracowników różnych/innych przedsię-
biorstw w miejscach pracy, w którym występują atmosfery wybuchowe, są koordyno-
wane przez pracodawcę? 

 
0 

 
5 

 
0 

Maszyny i urządzenia techniczne:  
1. Czy użytkowane maszyny, urządzenia techniczne i systemy zabezpieczające są w 
odpowiednim stanie technicznym? 

 
0 

 
4 

 
1 

2. Czy dla maszyn i urządzeń poddozorowych (m.in. naczyń ciśnieniowych i bezci-
śnieniowych zbiorników magazynowych z substancjami palnymi i żrącymi, urządzeń 
transportu bliskiego) użytkownik dysponuje decyzjami UDT, dopuszczającymi je do 
eksploatacji? 

 
0 

 
5 

 
0 

3. Czy zapewniono wymagane zabezpieczenie przed rozlewaniem i rozprzestrzenia-
niem się zawartości zbiornika z substancjami / preparatami niebezpiecznymi w razie 
jego uszkodzenia (tace, wanny, zbiorniki rezerwowe)? 

 
3 

 
2 

 
0 

4. Czy obiekty (zbiorniki, urządzenia, podesty, itp.) posiadają wymagane zabezpie-
czenia antykorozyjne? 

0 3 2 

Urządzenia i instalacje energetyczne: 
1. Czy użytkowane urządzenia elektryczne i instalacje znajdujące się w miejscach, 
gdzie mogą wystąpić stężenia substancji łatwopalnych określone granicami wybu-
chowości, zostały dobrane zgodnie z kategoriami właściwymi dla stref zagrożenia 
wybuchem? 

 
0 

 
5 

 
0 

2. Czy stan techniczny urządzeń elektrycznych i instalacji pozwala na ich bezpieczne 
użytkowanie? 

0 5 0 

3. Czy instalacje i urządzenia elektryczne mają zapewnioną ochronę przed poraże-
niem (dotykiem bezpośrednim i pośrednim)? 

0 4 1 

4. Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej została potwierdzona pomiarami? 0 5 0 

5. Czy spełnione zostały wymagania dotyczące zapewnienia ochrony antyelektrosta-
tycznej w przestrzeniach zewnętrznych zagrożonych wybuchem i pożarem? 

0 5 0 

6. Czy zapewniono ochronę odgromową obiektów, dla których takie instalacje są 
wymagane? 

0 5 0 

Transport 
1. Czy drogi komunikacyjne w zakładzie są dostosowane do środków transportu 
wewnętrznego i przewożonego ładunku? 

 
0 

 
5 

 
0 

2. Czy teren zakładu - uwzględniając występujące zagrożenia, w tym wybuchem i 
pożarem – wyposażono w odpowiednie znaki drogowe i informacyjno-ostrzegawcze? 

 
0 

 
5 

 
0 

3. Czy używane w pomieszczeniach i przestrzeniach zagrożonych wybuchem i poża-
rem środki transportu wewnątrzzakładowego (wózki jezdniowe) spełniają wymagania 
specjalnego dostosowania do pracy w tych warunkach? 

 
2 

 
3 

 
0 

Magazynowanie i składowanie  
1. Czy magazyny i składy są przystosowane do ilości i rodzaju przechowywanych 
chemikaliów (np. mają odpowiednią podłogę: niepalną, wykonaną z materiału niepo-
wodującego iskrzenia mechanicznego lub wyładowań elektrostatycznych, odporną na 
uderzenia, działanie substancji żrących, przeciwpoślizgową, łatwo zmywalną, itp.)? 

 
0 

 
5 

 
0 

2. Czy zachowana jest zasada ograniczonego wspólnego składowania ze względu na 
właściwości? 

2 3 0 

3. Czy magazyny z substancjami/preparatami niebezpiecznymi są prawidłowo ozna-
kowane? 

0 5 0 

4. Czy są instrukcje określające bezpieczny sposób składowania, załadunku i trans-
portu substancji i preparatów? 

1 3 1 

5. Czy w instrukcjach magazynowania określono zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych (np. unieszkodliwiania i usuwania preparatów w przypadku uszkodzenia 
opakowań, pojemników)? 

1 4 0 

6. Czy zapewniono właściwe środki i materiały do usuwania i neutralizacji wycieków z 
uszkodzonych opakowań? 

3 2 0 

Nadzór i kontrola stanu bhp 
1. Czy pracodawca, uwzględniając liczbę zatrudnionych pracowników, zapewnił 
wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z przepisami? 

 
0 

 
4 

 
1 

2. Czy pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie 
działania związane 
z bezpieczeństwem i higieną pracy? 

 
0 

 
5 

 
0 

 

Zastosowane środki prawne w celu usunięcia ww. nieprawidłowości 

Decyzje  40 

Wystąpienia (liczba wniosków w wystąpieniach) 4 (9) 

Na dzień sporządzania niniejszej informacji pracodawcy wykonali 38 decyzji (ok. 95% wydanych) oraz uwzględnili 7 
wniosków (ok. 78% wydanych). 

 

Opis uzyskanych efektów 
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Instalacja nr 1 Dokonano oznaczenia zbiorników i rurociągów zawierających niebezpieczne substancje i prepara-
ty chemiczne, w sposób widoczny, znakami ostrzegawczymi dla materiałów niebezpiecznych, 
zgodnie z zagrożeniem, jakie stwarzają. 

Dokonano ponownej, uzupełniającej oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk: operatora pomp i 
sprężarek, manewrowego – ustawiacza, zastępcy kierownika, samodzielnego inspektora oraz 
magazyniera, uwzględniając narażenie na czynniki chemiczne, w tym remonty, naprawy, awarie. 

Ustalono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych na terenie bazy paliw. 

Instalacja nr 2 
 

Umieszczono działko wodne w prawidłowej odległości od frontu rozładunkowego cystern kolejo-
wych. 

Dokonano udokumentowania ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu prac na 
stanowisku magazyniera.  

Dokonano oznaczenia rurociągów zawierających niebezpieczne substancje i preparaty chemicz-
ne, w sposób widoczny, znakami ostrzegawczymi dla materiałów niebezpiecznych, zgodnie z 
zagrożeniem, jakie stwarzają. 

Umieszczono stosowne oznakowanie (Ex) przy wejściu do pomieszczeń rozlewni, gdzie znajdują 
się miejsca, w których mogą występować atmosfery wybuchowe.  

Instalacja nr 3 Sklasyfikowano i udokumentowano podział miejsc, w których mogą wystąpić atmosfery wybucho-
we, z uwzględnieniem podziału na strefy.  

Oznakowano drogi ewakuacyjne z miejsc zagrożonych. 

Dokonano oznaczenia stref zagrożonych wybuchem, zgodnie z dokonaną klasyfikacją. 

Dokonano udokumentowania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku brygadzisty (w tym obsłu-
ga instalacji gazowej). 

Zapewniono pracownikowi obsługującemu instalację gazową odzież i obuwie wykonane z materia-
ły antyelektrostatycznego. 

Ustalono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych na terenie fermy drobiu.  

Utworzono służbę bezpieczeństwa i higieny pracy stosownie do liczby zatrudnionych pracowni-
ków.  

Instalacja nr 4 Wyposażono dwóch pracowników w obuwie wykonane z materiałów antyelektrostatycznych. 

Dokonano oznaczenia rurociągów zawierających niebezpieczne substancje i preparaty chemicz-
ne, w sposób widoczny, znakami ostrzegawczymi dla materiałów niebezpiecznych, zgodnie z 
zagrożeniem, jakie stwarzają. 

Umieszczono stosowne oznakowanie (Ex) przy wejściu do pomieszczeń rozlewni, gdzie znajdują 
się miejsca, w których mogą występować atmosfery wybuchowe. 

Usunięto rdzę i odnowiono powłoki antykorozyjne na metalowych elementach instalacji gazowej. 

Usunięto nieprawidłowe oznaczenia stref zagrożenia wybuchem na froncie rozładunkowym cy-
stern kolejowych. 

Instalacja nr 5 Dokonano oznaczenia zbiorników i rurociągów zawierających niebezpieczne substancje i prepara-
ty chemiczne, w sposób widoczny, znakami ostrzegawczymi dla materiałów niebezpiecznych, 
zgodnie z zagrożeniem, jakie stwarzają. 

Dokonano oznaczenia stref zagrożonych wybuchem, zgodnie z posiadaną klasyfikacją. 

Umieszczono stosowne oznakowanie (Ex) przy wejściu do pomieszczeń rozlewni, gdzie znajdują 
się miejsca, w których mogą występować atmosfery wybuchowe. 

Ustalono wykaz prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych na terenie zakładu 

Udokumentowano szczegółowe wymagania bhp przy prowadzeniu na terenie zakładu prac szcze-
gólnie niebezpiecznych. 

Zapewniono stosowne oznakowanie układu sterowania przeznaczonego do całkowitego i bez-
piecznego zatrzymania linii napełniania. 

Sporządzono instrukcję określającą sposób bezpiecznego magazynowania i składowania niebez-
piecznych substancji i preparatów chemicznych. 

 

Podsumowując, ustalenia dokonane w czasie kontroli pozwalają ocenić stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy, na więcej niż dostateczny. Generalnie stwierdzono 
przestrzeganie przepisów wynikających z dyrektywy Seveso II, z małymi wyjątkami 
dotyczącymi aktualizacji lub formy zatwierdzania niezbędnych dokumentów. W skon-
trolowanych zakładach dopuszcza się do zaniedbań w zakresie zapewnienia właści-
wego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez niepełne oceny ryzyka zawodo-
wego, nieprawidłowe oznakowanie rurociągów, brak oznaczeń pomieszczeń, w których 
mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest rutynowe podejście do zadań wyrażające się w 
marginalizowaniu przepisów innych niż te, które wynikają z przepisów dotyczących 
zagrożeń wystąpienia awarii przemysłowej (Seveso II). Należy zauważyć, że stwier-
dzone nieprawidłowości nie były spowodowane trudnościami finansowymi w zakła-
dach, a jedynie brakiem dyscypliny pracy u osób sprawujących obowiązki dozoru i 
eksploatacji, o czym świadczy liczba usterek możliwych do usunięcia w czasie trwania 
kontroli lub w krótkim czasie po niej. Należy w tym momencie zwrócić uwagę na to, że 
w kontrolowanych jednostkach doszło na przestrzeni trzech lat tylko do jednego zda-
rzenia wypadkowego, które nie było związane z niebezpiecznymi czynnikami chemicz-
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nymi. Kontrolowani w ramach tematu pracodawcy i kierownicy mieli pełną wiedzę na 
temat zagrożeń wynikających z obecności dużych ilości niebezpiecznych czynników 
chemicznych.  
 
5.12. Bezpieczeństwo pracowników narażonych na hałas i drgania mechanicz-

ne 
 

Celem kontroli, przeprowadzonych w ramach tematu było sprawdzenie działań 
podejmowanych przez pracodawców na rzecz ograniczenia lub eliminowania hałasu i 
drgań mechanicznych w środowisku pracy. 
 
A. Hałas 
 

Kontrolą objęto 32 pracodawców. Skontrolowane zakłady zatrudniały ogółem 
2989 pracowników. Wśród nich 13 to małe zakłady pracy zatrudniające do 50 pracow-
ników, w 15 zatrudniano od 51 do 250 pracowników, a 4 pracodawców zatrudniało po-
nad 250 pracowników. We wszystkich skontrolowanych zakładach wystąpiło narażenie 
pracowników na hałas, oczywiście w różnym zakresie – wielkości równe lub większe 
od wartości progów działania stwierdzono we wszystkich kontrolowanych zakładach, 
zaś wielkości równe lub mniejsze od NDN u 13 pracodawców.  

Tabela 5.12.1 

Liczba osób: 
Narażonych (eksponowanych) na 

hałas bez względu na wielkość 
Zagrożonych tj. eksponowanych 

na hałas o wielkości powyżej NDN 

Ogółem 2032 506 

w tym kobiet 425 132 

 
Spośród zakładów objętych kontrolami najliczniejszą grupę stanowiły firmy 

branży metalowej – 11, następnie zajmujące się produkcją kostki brukowej i elementów 
betonowych dla budownictwa – 5, produkcja elementów z drewna – 4, producenci i 
przetwórcy tkanin – 2, poligrafia – 2, pozostałe branże – 8. Wśród tych pozostałych 
branż kontrolami objęto pojedyncze zakłady: kamieniarski, hutę szkła, zakład produkcji 
okien, wytwórcę kopert, producenta opakowań kartonowych. Zakłady te przedstawiały 
różny stopień: „umaszynowienia”, amortyzacji sprzętu, bazy lokalowej, kondycji finan-
sowej, przeszkolenia kadry pracowniczej. Bezpośrednio lub pośrednio wpływało to na 
stopień narażenia pracowników na hałas i podejście do walki z jego przyczynami. Naj-
częściej źródłami hałasu były bezpośrednio pracujące maszyny – ich napędy lub pra-
cujące narzędzia (tarcie o materiał), a także stosowane technologie produkcji (np. 
chłodzenie szkła sprężonym powietrzem, praca krosien). W poniżej zamieszczonej 
tabeli określono zakres kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 

Tabela 5.12.2. 

Badane zagadnienie  

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
problem 

nie 
wystąpił 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 

nie 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe    

Czy pracodawca posiada aktualne wyniki pomiarów hałasu ?  27 6 

Czy informacje w sprawozdaniach z pomiarów są zgodne z czasem narażenia, warun-
kami i organizacją wykonywania pracy?  

 31 1 

Czy zakres pomiarów hałasu umożliwia właściwy dobór ochronników słuchu?  7 25 

Czy pracodawca posiada aktualny rejestr oraz kartę pomiarów hałasu?  18 14 

Czy występujące w środowisku pracy wielkości charakteryzujące hałas są równe lub 
mniejsze od wartości progów działania? 

 0 32 

Czy występujące w środowisku pracy wielkości charakteryzujące hałas są równe lub 
mniejsze od dopuszczalnych norm (NDN)?  

 13 19 

Czy pracodawca w sytuacji osiągnięcia lub przekroczenia wartości NDN sporządził 
program działań organizacyjno-technicznych? 

7 5 20 
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Czy pracodawca wprowadził w życie ww. program? 24 5 3 

Czy oznakowano znakami bezpieczeństwa stanowiska/miejsca pracy z przekroczonym 
NDN (ostrzegający, nakazujący stosowanie ochronników słuchu)? 

13 14 5 

Czy pracodawca udostępnił środki ochrony indywidualnej słuchu przy przekroczeniu 
wartości progów działania hałasu? 

0 31 1 

Czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej słuchu przy przekroczeniu warto-
ści NDN? 

13 18 1 

Czy stosowane środki ochrony indywidualnej słuchu są dobrane do wielkości charakte-
ryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników (np. długie włosy, okulary)? 

1 19 12 

Czy stosowane środki ochrony indywidualnej słuchu są w dobrym stanie technicznym? 1 30 1 

Czy pracodawca przekazał pracownikom instrukcje sposobu używania (w tym kontroli i 
konserwacji) indywidualnych ochron słuchu? 

1 29 2 

Czy narażenie indywidualne pracowników jest równe lub niższe od NDN? 14 18 0 

Szkolenia bhp    

Czy pracowników narażonych na hałas poddano wymaganym szkoleniom w zakresie 
bhp? 

 22 10 

Czy w programach szkoleń zawarto informacje na temat wyników oceny ryzyka zawo-
dowego, w tym m.in. wyników pomiarów, wartości NDN i progów działania, skutków 
oddziaływania, bezpiecznego postępowania? 

0 10 22 

Badania lekarskie    

Czy pracowników narażonych na hałas poddano profilaktycznym badaniom lekarskim?  29 3 

Czy pracodawca zamieszcza w skierowaniach na profilaktyczne badania lekarskie 
pracowników informacje o występowaniu hałasu na stanowiskach pracy i jego wielko-
ści? 

4 8 20 

Czas pracy    

Czy pracodawca deklaruje skrócony czas pracy (obniżona norma lub przerwy w pracy 
wliczane do czasy pracy) dla pracowników narażonych na hałas? 

 11 21 

Czy przestrzegany jest dopuszczalny 8 godzinny lub 40 godzinny czas pracy w przy-
padku przekroczenia NDN?  

13 14 5 

Ocena ryzyka zawodowego    

Czy pracodawca dokonał i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach 
osób narażonych na hałas?  

 21 11 

Czy pracodawca poinformował pracowników narażonych na hałas o ryzyku, które wiąże 
się z wykonywana pracą? 

0 30 2 

Czy w ocenie ryzyka uwzględniono hałas oraz warunki wykonywania pracy (np. poziom 
i czas trwania narażenia, śoi, interakcja między hałasem i subst. ototoksycznymi)? 

0 8 24 

Czy informacje w ocenie ryzyka zawodowego są spójne z zawartymi w sprawozdaniach 
z pomiarów hałasu i rejestrem czynników szkodliwych (czas narażenia na hałas, warun-
ki i organizacja wykonywania pracy)? 

17 8 7 

Maszyny i urządzenia techniczne    

Czy maszyny i urządzenia emitujące hałas posiadają opracowaną w jęz. polskim in-
strukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą ich obsługi?  

0 29 3 

Czy w instrukcjach obsługi/użytkowania maszyn i urządzeń (wyprodukowanych po 
1.05.2004 r.) określono wielkość emisji hałasu? 

18 13 1 

Czy zgodnie z DTR dokonywane są przeglądy stanu technicznego urządzeń stanowią-
cych źródło hałasu? 

1 15 16 

 
 W celu usunięcia ww. nieprawidłowości wydano 148 decyzji nakazowych oraz 
skierowano do pracodawców 52 wnioski. Według danych dostępnych na dzień sporzą-
dzania niniejszej informacji, wykonano 109 decyzji (ponad 74% wydanych) oraz 
uwzględniono 37 wniosków (ponad 71% wydanych). W efekcie usunięto większość 
nieprawidłowości, o których mowa wyżej. 

Podsumowując, z analizy kontroli wynika, że pracodawcy i pracownicy pewną 
wiedzę o szkodliwym działaniu hałasu mają, przy czym jest to wiedza powierzchowna, 
ogólnikowa, a ich działania w tym zakresie wymuszone są rygorami administracyjnymi. 
Z jednej strony przeprowadza się pomiary hałasu, wprowadza się rozwiązania tech-
niczne i organizacyjne, wyposaża się pracowników w ochronniki słuchu (w 31 przypad-
kach pracodawcy udostępnili pracownikom środki ochrony indywidualnej), z drugiej zaś 
nie przykłada się należytej wagi (lub brakuje wiedzy) do doboru ochronników słuchu 
(brak zlecania pomiarów pasma oktawowego umożliwiającego dokładny dobór ochron-
ników, w efekcie dobór jest przybliżony, przypadkowy - aż w 78% przypadkach). Nale-
ży stwierdzić, że o ile walka z hałasem ma być skuteczna należy poszerzyć system 
zachęt finansowych dla pracodawców.  

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę konsekwentnego egzekwowania przez in-
spektorów pracy przestrzegania przepisów w tym względzie, co powinno być realizo-
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wane w ramach rutynowych kontroli, z jednoczesnym wspieraniem tych działań akcja-
mi prewencyjno-informacyjnymi. 
 
B. Drgania mechaniczne 
  
 W ramach tematu przeprowadzono kontrole u 2 pracodawców, którzy zatrudniali 
ogółem 330 pracowników. W zakładach tych wystąpiło narażenie pracowników na 
drgania mechaniczne, przy czym w przypadku jednego były to drgania o działaniu 
miejscowym (ubijaki, młotki pneumatyczne), a w przypadku drugiego drgania o działa-
niu ogólnym (operator spychacza). Pomierzone wielkości były większe od wartości 
progów działania. W poniżej zamieszczonych tabelach określono zakres kontroli oraz 
stwierdzone nieprawidłowości. 

Tabela 5.12.3. 

Liczba osób: 

Narażonych (eksponowanych) bez względu 
na wielkość drgań mechanicznych 

Zagrożonych na drgania mechaniczne 
o wielkości powyżej NDN 

drgania ogólne drgania miejscowe drgania ogólne drgania miejscowe 

Ogółem 5 15 0 15 

 

Tabela 5.12.4. 

Badane zagadnienie  

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
problem 

nie 
wystąpił 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 

nie 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe    

Czy pracodawca posiada aktualne wyniki pomiarów drgań mechanicznych?  2 1 

Czy informacje w sprawozdaniach z pomiarów są zgodne z czasem narażenia, warun-
kami i organizacją wykonywania pracy? 

 2 0 

Czy pracodawca posiada aktualny rejestr oraz kartę pomiarów drgań mechanicznych?  2 0 

Czy występujące w środowisku pracy narażenie (ekspozycja) na drgania mechaniczne 
jest równe lub mniejsze od wartości progów działania? 

 0 2 

Czy występujące w środowisku pracy narażenie (ekspozycja) na drgania mechaniczne 
jest równe lub mniejsze od wartości dopuszczalnych norm (NDN)?  

 1 1 

Czy pracodawca w sytuacji osiągnięcia lub przekroczenia wartości progów działania 
sporządził program działań organizacyjno-technicznych? 

0 0 2 

Czy pracodawca wprowadził w życie wyżej wymieniony program? 2 0 0 

Czy pracodawca w przypadku przekroczenia wartości progów działania drgań miejsco-
wych wyposażył pracowników w rękawice antywibracyjne? 

1 1 0 

Czy pracodawca wyposażył pracowników w odzież ochronną przed zimnem i wilgocią w 
sytuacji przekroczenia wartości progów działania drgań ogólnych oraz kiedy występuje 
zimno i wilgoć? 

1 1 0 

Czy pracownicy stosują przydzielone im indywidualne ochrony przed drganiami mecha-
nicznymi? 

1 1 0 

Czy pracodawca przekazał pracownikom instrukcje używania (w tym kontroli i konser-
wacji) śoi przed drganiami mechanicznymi? 

1 1 0 

Szkolenia bhp    

Czy pracowników narażonych na drgania mechaniczne poddano wymaganym szkole-
niom w zakresie bhp? 

 2 0 

Czy w programach szkoleń zawarto informacje na temat wyników oceny ryzyka zawo-
dowego, w tym m.in. poziomu narażenia, wartości NDN i progów działania, bezpieczne-
go postępowania? 

0 0 2 

Badania lekarskie    

Czy pracowników narażonych na drgania mechaniczne poddano profilaktycznym bada-
niom lekarskim? 

 2 0 

Czy pracodawca zamieszcza w skierowaniach na profilaktyczne badania lekarskie ww. 
pracowników informacje o występowaniu drgań mechanicznych na stanowiskach pracy? 

0 1 1 

Czas pracy    

Czy pracodawca deklaruje skrócony czas pracy (obniżona norma lub przerwy w pracy 
wliczane do czasu pracy) dla pracowników narażonych na drgania mechaniczne (ogól-
ne, miejscowe)?  

0 2 0 

Czy przestrzegany jest dopuszczalny 8-godzinny lub 40-godzinny czas pracy w przy-
padku przekroczenia NDN?  

1 1 0 

Ocena ryzyka zawodowego    
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Czy pracodawca dokonał i udokumentował ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach 
osób narażonych na drgania mechaniczne?  

 2 0 

Czy pracodawca poinformował narażonych na drgania mechaniczne o ryzyku, które 
wiąże się z wykonywana pracą? 

0 2 0 

Czy w ocenie ryzyka uwzględniono drgania mechaniczne oraz warunki wykonywania 
pracy (np. poziom i czas trwania narażenia, śoi, interakcja między hałasem i drganiami 
mech., wpływ niskich temperatur i zwiększonej wilgotności)? 

0 0 2 

Czy informacje w ocenie ryzyka zawodowego są spójne z informacjami zawartymi w 
sprawozdaniach z pomiarów drgań mechanicznych (czas narażenia, warunki organiza-
cja wykonywania pracy)? 

2 0 0 

Maszyny i urządzenia techniczne    

Czy maszyny i urządzenia emitujące drgania mechaniczne posiadają opracowaną w 
jęz. polskim instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącą ich obsługi? 

 2 0 

Czy w instrukcjach użytkowania (obsługi) maszyn i urządzeń (wyprodukowanych po 
1.05.2004 r.) określono emisję drgań mechanicznych? 

0 2 0 

Czy zgodnie z DTR dokonywane są przeglądy stanu technicznego urządzeń stanowią-
cych źródło drgań mechanicznych? 

0 0 2 

 
Reasumując należy stwierdzić, że wiedza pracodawców i pracowników o szko-

dliwym działaniu drgań mechanicznych jest mała i bardziej ogólnikowa niż w przypadku 
hałasu. Problematyka drgań występuje rzadziej niż hałas, pomiary są jednostkowo 
droższe, a to ma wpływ na działania ograniczające narażenie pracowników na drgania. 
Niewątpliwie kontrole inspektorów pracy, tak jak w przypadku hałasu, przybliżają pra-
codawcom potrzebną im wiedzę o drganiach mechanicznych. W wyniku przeprowa-
dzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 8 decyzji nakazowych. Pracodawcy 
wykonali wszystkie te decyzje w efekcie usunięto uchybienia stwierdzone w trakcie 
kontroli. Wyniki kontroli dotyczące drgań mechanicznych, podobnie jak w przypadku 
kontroli dotyczących hałasu, wskazują na potrzebę konsekwentnego egzekwowania 
przez inspektorów pracy przestrzegania przepisów w tym względzie, co powinno być 
realizowane w ramach rutynowych kontroli, z jednoczesnym wspieraniem tych działań 
akcjami prewencyjno-informacyjnymi. 
 
5.13. Przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz bhp 

w gospodarstwach rolnych zatrudniających pracowników 
 

W 2008 roku w ramach tematu przeprowadzono 27 kontroli w gospodarstwach 
rolnych, w których łącznie było zatrudnionych 357 osób. W większości gospodarstw 
zatrudniano mniej niż 20 pracowników (22 gospodarstwa). W pozostałych 5 gospodar-
stwach zatrudnionych było od 21 do 100 pracowników. We wszystkich kontrolowanych 
gospodarstwach była prowadzona produkcja roślinna. Natomiast produkcję zwierzęcą 
prowadzono w 14 gospodarstwach. Z ogólnej liczby skontrolowanych gospodarstw 15 
było dzierżawionych, a 12 wykupionych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Kontrole 
przeprowadzano w trakcie wykonywania prac polowych, związanych ze zbiorem zbóż 
oraz z chowem zwierząt. 

We wszystkich skontrolowanych gospodarstwach stwierdzono nieprawidłowo-
ści. W zamieszczonej poniżej tabeli określono zakres kontroli i rodzaj stwierdzonych 
uchybień dotyczących omawianego tematu. 

Tabela nr 5.13.1. 

Badane zagadnienie  

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
problem 

nie 
wystąpił 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 

nie 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Stosunek pracy    

Czy pracodawca prowadzi akta osobowe pracowników?  25 2 

Czy akta osobowe pracowników prowadzone są prawidłowo?  21 6 

Czy pracownikom potwierdzono na piśmie – najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy - 
rodzaj umowy o pracę i jej warunki? 

 27 0 
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Czy charakter świadczonej pracy jest zgodny z rodzajem umowy (umowa cywilnopraw-
na zamiast umowy o pracę?) 

 27 0 

Czas pracy    

Czy jest prowadzona ewidencja czasu pracy?  23 4 

Czy ewidencja czasu pracy prowadzona jest prawidłowo?   22 5 

Czy praca w niedzielę lub święto rekompensowana jest udzieleniem innego dnia wolne-
go lub wypłatą dodatkowego wynagrodzenia? 

13 14 0 

Czy przestrzegane są dopuszczalne limity godzin nadliczbowych w roku kalendarzo-
wym? 

20 5 2 

Wynagrodzenie i inne świadczenia    

Czy wypłacono pracownikom wynagrodzenie za pracę? 1 26 0 

Czy wynagrodzenie za pracę wypłacono terminowo? 2 25 0 

Czy wynagrodzenie za pracę wypłacono w wysokości co najmniej równej minimalnemu 
wynagrodzeniu? 

1 26 0 

Czy wypłacono wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy? 8 19 0 

Szkolenia bhp    

Czy pracowników poddano szkoleniom wstępnym? 0 19 8 

Czy pracowników poddano szkoleniom okresowym? 1 19 7 

Czy program  instruktażu  stanowiskowego pracowników uwzględniał zagadnienia 
teoretyczne w zakresie bezpiecznych sposobów wykonywania ręcznych prac transpor-
towych oraz obejmował ćwiczenia praktyczne w operowaniu ciężarami? 

9 
 

13 
 

5 
 

Czy pracodawca odbył szkolenie dla pracodawców? 1 16 10 

Badania lekarskie    

Czy pracowników poddano wstępnym badaniom lekarskim? 0 21 6 

Czy pracowników poddano okresowym badaniom lekarskim? 3 19 5 

Ocena ryzyka zawodowego    

Czy pracodawca dokonał udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowi-
skach pracy? 

 
16 
 

11 
 

Czy pracodawca poinformował pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z 
wykonywana pracą? 

7 
 

15 
 

5 
 

Czy w zakładzie prowadzona jest rejestracja wypadków przy pracy? 12 13 2 

Czy w przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego uwzględniono zagrożenia związa-
ne z wykonywaniem ręcznych prac transportowych, w szczególności rodzaj, masę i 
położenie środka ciężkości przemieszczanego przedmiotu, warunki środowiska pracy, 
organizację pracy, indywidualne predyspozycje pracownika? 

10 
 

9 
 

8 
 

Czynniki szkodliwe i niebezpieczne     

Czy pracodawca dostarczył pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej 0 25 2 

Czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem? 5 22 0 

Czy w zakładzie przestrzegane są przepisy dotyczące odzieży i obuwia roboczego? 0 21 6 

Czy pracodawca zapewnia posiłki profilaktyczne i napoje? 5 22 0 

Czy pracodawca stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierza-
jące do wyeliminowania ręcznych prac transportowych? 

0 23 4 

Czy wyposażono pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy w celu zmniejszenia 
uciążliwości i zagrożeń przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych? 

3 21 3 

Obiekty i pomieszczenia pracy    

Czy użytkowane obiekty i pomieszczenia pracy są we właściwym stanie technicznym? 0 21 6 

Czy zapewniono właściwe stanowiska (boksy) dla zwierząt hodowlanych? 10 17 0 

Czy zapewniono zabezpieczenia otworów technologicznych na strychach i podda-
szach? 

15 12 0 

Czy zapewniono poskromy ułatwiające wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i wete-
rynaryjnych na dużych zwierzętach? 

15 10 2 

Czy zidentyfikowano zagrożenia ze strony azbestu? 13 13 1 

Zaplecze higieniczno-sanitarne    

Czy pracodawca zapewnił pomieszczenia higieniczno-sanitarne? 0 25 2 

Czy pomieszczenia higieniczno-sanitarne są właściwe i dostatecznie wyposażone? 1 17 9 

Stanowiska i procesy pracy    

Czy pracodawca stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierza-
jące do wyeliminowania ręcznych prac transportowych? 

0 24 3 

Czy wyposażono pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy w celu zmniejszenia 
uciążliwości i zagrożeń przy ręcznych pracach transportowych? 

1 24 2 

Czy przestrzegany jest zakaz przebywania osób postronnych w strefie niebezpiecznej 
pracującej maszyny (agregatu)? 

12 15 0 

Czy przestrzegane są zasady bezpiecznej eksploatacji ciągników, maszyn i agregatów 
rolniczych na pochyłościach? 

17 10 0 

Czy zapewniono przestrzeganie przepisów i zasad bhp przy wykonywaniu zabiegów 
ochrony roślin i nawożeniu? 

20 6 1 

Czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa pracy przy obsłudze dużych rozpłodni-
ków? 

24 2 1 

Maszyny i urządzenia techniczne    
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Czy użytkowane maszyny i urządzenia posiadają opracowaną w języku polskim instruk-
cję bhp dotyczącą obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych? 

0 20 7 

Czy zapewniono prawidłowe agregowanie maszyn z ciągnikiem? 6 19 2 

Czy usuwanie usterek, wykonywanie czynności konserwacyjnych i regulacji przy agre-
gatach rolniczych poprzedzane jest wyłączeniem źródła zasilania  
i odłączeniem napędu maszyny? 

21 6 0 

Czy eksploatowane wały przegubowo-teleskopowe posiadają kompletne osłony? 4 14 9 

Czy ciągniki eksploatowane na pochyłościach wyposażono w kabiny bezpieczeństwa 
lub ramy ochronne? 

11 16 
0 
 

Czy zapewniono właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń do prac uprawowych, 
siewu i sadzenia? 

15 11 1 

Czy zapewniono właściwy stan techniczny wysiewaczy nawozów i rozrzutników oborni-
ka? 

16 6 5 

Czy sprzęt do prac ze środkami ochrony roślin spełnia wymagania bhp? 17 10 0 

Czy maszyny do zbioru zielonek, zbóż i roślin okopowych są w odpowiednim stanie 
technicznym? 

18 6 3 

Czy urządzenia do przygotowywania i zadawania pasz spełniają wymagania bhp? 10 16 1 

Czy zapewniono właściwy stan techniczny urządzeń do usuwania odchodów? 11 15 1 

Czy maszyny i urządzenia techniczne posiadają znak CE i spełniają wymagania zasad-
nicze (maszyny i urządzenia nabyte po 1.05.2004r.)? 

14 12 1 

Urządzenia i instalacje energetyczne    

Czy zapewniono skuteczną ochronę przed porażeniem prądem 1 19 7 

Czy skuteczność ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym została potwierdzo-
na pomiarami? 

0 12 15 

Czy urządzenia i instalacje energetyczne mają odpowiednie zabezpieczenia przed 
pożarem (i wybuchem)? 

12 15 0 

Czy zapewniona jest właściwa ochrona odgromowa obiektów, dla których ta ochrona 
jest wymagana? 

11 16 0 

Czy zapewniono prawidłowy stan instalacji oświetleniowej 1 23 3 

Transport    

Czy zapewniono właściwy stan techniczny dróg, przejść, ramp? 0 24 3 

Czy powierzchnie, po których przemieszczane są ręcznie przedmioty są równe, stabilne 
i nieśliskie?  

2 23 2 

Czy pochylnie, po których odbywa się przenoszenie i ręczne przetaczanie przedmiotów, 
są związane w sposób stały z konstrukcją obiektu, a kąt ich nachylenia nie przekracza 
150? 

22 5 0 

Czy kąt nachylenia schodów, po których odbywa się przenoszenie przedmiotów nie 
przekracza 600? 

21 6 0 

Czy masa przedmiotów przenoszonych przez jednego pracownika nie przekracza 30 kg 
przy pracy stałej, lub 50 kg przy pracy dorywczej? 

11 16 0 

Czy przestrzegany jest zakaz ręcznego przenoszenia przedmiotów o masie przekracza-
jącej 30 kg na wysokość powyżej 4 m  lub na odległość przekraczającą 25 m? 

16 11 0 

Czy przestrzegane są uwarunkowania dotyczące transportu ładunków na taczkach? 9 18 0 

Czy przestrzegany jest zakaz przenoszenia przez jednego pracownika materiałów 
ciekłych – żrących, gorących lub w inny sposób szkodliwych dla zdrowia, których masa 
wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg? 

25 2 0 

Czy zapewniono właściwy stan techniczny ciągników rolniczych? 0 24 3 

Czy zapewniono właściwy stan techniczny przyczep rolniczych? 3 20 4 

Czy zapewniono właściwy stan techniczny innych środków transport rolniczego? 19 8 0 

Czy zapewniono bezpieczny przewóz pracowników na stanowiska prac polowych? 25 2 0 

Czy przygotowano przyczepy do przewozu materiałów objętościowych? 16 10 1 

Czy zapewniono bezpieczny przejazd maszyn i agregatów rol. po drogach publicznych? 13 14 0 

Magazynowanie i składowanie    

Czy stosowane w zakładzie substancje i preparaty chemiczne są oznakowane w spo-
sób umożliwiający identyfikację i określenie ich właściwości? 

15 11 1 

Czy magazyny i składy są przystosowane do rodzaju składowanych materiałów? 5 21 1 

Czy materiały są właściwie składowane lub / i magazynowane? 3 20 4 
 

Zastosowane środki prawne 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 311 decyzji oraz skierowali do pracodaw-
ców 24 wystąpienia zawierające 115 wniosków. Według dostępnych informacji, na dzień sporządzania niniejszego 
sprawozdania pracodawcy wykonali 238 decyzji (ok. 76% wydanych) oraz uwzględnili 90 wniosków (ok. 78% wyda-
nych). W efekcie większość stwierdzonych uchybień została usunięta. Na przykład w 4 przypadkach usunięto bezpo-
średnie zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. 

 
Przeprowadzone kontrole ujawniły przykłady pogarszającej się sytuacji finan-

sowej gospodarstw rolnych dzierżawionych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Zwró-
cić należy uwagę, iż w ostatnim okresie osłabła tendencja wykupu obiektów i gruntów 
od Agencji. Pracodawcy, którzy w przeszłości deklarowali takie zamierzenia, ze wzglę-
dów ekonomicznych nie składają już takich deklaracji. Jest rzeczą oczywistą, że pra-
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codawcy będący dzierżawcami gospodarstw rolnych będą przeznaczać nieporówny-
walnie mniejsze środki finansowe na poprawę warunków pracy, niż gdyby byli ich wła-
ścicielami. W ocenie pracodawców uzyskiwane przychody z produkcji ledwie wystar-
czają na zakup środków do produkcji, opłaty podatków i dzierżawy oraz niskie płace 
zatrudnionych pracowników. Sytuacja taka nie sprzyja poprawie stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Analizując wyniki kontroli z 2007 i 2008 roku, należy odnotować spadek liczby 
stwierdzanych uchybień w gospodarstwach rolnych w zakresie stanu technicznego 
eksploatowanych ciągników i przyczep oraz maszyn do prac uprawowych siewu i sa-
dzenia. Nastąpił wzrost liczby uchybień dotyczących niewłaściwego stanu techniczne-
go eksploatowanych wysiewaczy nawozów, rozrzutników obornika oraz ciągników i 
maszyn z uszkodzonymi osłonami wałów przegubowo-teleskopowych. Do pozytywnych 
tendencji należy zaliczyć fakt coraz lepszego wyposażenia w nowoczesne maszyny i 
urządzenia rolnicze w części kontrolowanych gospodarstw rolnych. 

Porównując wyniki kontroli z 2007 i 2008 roku należy odnotować spadek liczby 
zakładów i obiektów, w których stwierdzono uchybienia związane z obsługą kombaj-
nów oraz w zakresie stanu technicznego magazynów i silosów zbożowych. Przepro-
wadzone kontrole ujawniły występowanie znacznej liczby nieprawidłowości i zagrożeń 
wypadkowych przy pracach związanych z obsługą ciągników zagregowanych z ma-
szynami w czasie zbioru słomy, urządzeń i maszyn do transportu nasion zbóż oraz 
zabezpieczeń dostępu do zagłębień technologicznych w magazynach zbożowych. 
Przyczyną powyższego jest fakt znacznego wyeksploatowania tych urządzeń oraz za-
niedbania w konserwacji i remontach oraz bieżących przeglądach. 

Porównując wyniki kontroli z 2007 i 2008 roku należy odnotować spadek liczby 
zakładów jak i odsetek obiektów, w których stwierdzono uchybienia dotyczące braku 
zabezpieczeń otworów w stropach i poddaszach budynków, niezabezpieczonych za-
głębień, zbiorników, nieskutecznej ochrony przed porażeniem prądem, niewłaściwego 
stanu instalacji oświetleniowej oraz nieprawidłowego stanu technicznego urządzeń do 
przygotowania i zadawania pasz dla zwierząt. Wzrost liczby uchybień stwierdzono w 
zakresie nieprawidłowego wyposażenia zaplecza higieniczno-sanitarnego, braku okre-
sowych przeglądów i pomiarów skuteczności przeciwporażeniowej urządzeń elektrycz-
nych. Przyczyn powyższego stanu należy upatrywać w znacznym wyeksploatowaniu 
obiektów inwentarskich i wyposażenia technicznego, a także znacznemu w ostatnim 
okresie wzrostowi produkcji zwierzęcej w kontrolowanych gospodarstwach, co spowo-
dowało włączenie do produkcji obiektów inwentarskich, które przez dłuższy okres nie 
były wykorzystywane produkcyjnie oraz nie były remontowane. 

Podsumowując wyniki kontroli z ostatnich trzech lat dochodzimy do identycz-
nych wniosków jak w latach poprzednich. W gospodarstwach rolnych wydzierżawio-
nych i wykupionych od Agencji Nieruchomości Rolnej w dalszym ciągu utrzymują się 
znaczne ilości zagrożeń wypadkowych i naruszeń przepisów prawa pracy, o czym 
świadczą ujawnione nieprawidłowości. Na przestrzeni ostatnich lat zauważalna jest 
jednak poprawa w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy 
przy pracach żniwnych oraz jesiennych pracach polowych. W trakcie wykonywania 
tych prac stwierdzono mniej rażących uchybień niż w latach poprzednich. Wynika to 
przede wszystkim z wyposażenia gospodarstw w nowoczesne kombajny zbożowe i 
agregaty uprawowe o dużej wydajności. Nie osiągnięto natomiast istotnego postępu w 
zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp przy pracach ogólnogospodarczych i 
warsztatowych oraz przy produkcji zwierzęcej. Niepokojącym zjawiskiem jest tolerowa-
nie przez pracodawców i nadzór odstępstw od zasad bezpiecznej pracy podległych 
pracowników. Pracodawcy nie wykazują dostatecznego zainteresowania inwestowa-
niem w obiekty, maszyny i inne urządzenia techniczne. Większość z nich twierdzi, że 
koszty poniesione na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy zmniejszają opłacal-
ność prowadzonej działalności. Wyniki i efekty przeprowadzonych kontroli uzasadniają 
ich kontynuowanie w następnych latach. Zasadne jest również kontynuowanie działań 
promujących ochronę pracy, w tym za pośrednictwem środków masowego przekazu. 
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Na zakończenie należy dodać, że oprócz zagadnień opisanych powyżej w trak-
cie kontroli prowadzonych w zakładach rolnych inspektorzy pracy kontrolowali zagad-
nienia dotyczące legalności zatrudnienia. Kontrolując problematykę legalności zatrud-
nienia w gospodarstwach rolnych inspektorzy pracy wskazywali na częste praktyki za-
wierania umów cywilnoprawnych w sytuacjach, w których w łączącym strony stosunku 
prawnym przeważają cechy stosunku pracy. Stwierdzono, że 91 osób wykonujących 
pracę było zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Szerzej zagadnienia dotyczą-
ce legalności zatrudnienia zostały opisane w rozdziale III (punkt 3.13.) niniejszego 
sprawozdania. 

 

5.14. Przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz bez-
pieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna i innych pracach w leśnic-
twie 

 
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w 

ramach tematu przeprowadzili 31 kontroli dotyczących przestrzegania przepisów o 
bezpieczeństwie pracy związanych z procesem produkcji drewna. Zdecydowana więk-
szość kontrolowanych zakładów prywatnych usługodawców ogranicza prowadzoną 
działalność do ścinki, zrywki i wyróbki drewna oraz prac z zakresu zagospodarowania i 
pielęgnacji lasu. Dwóch przedsiębiorców rozszerzyło zakres działalności o transport 
surowca drzewnego, dwa zakłady świadczą usługi w zakresie tartacznictwa i produkcji 
drzewnej, a kolejnych dwóch z kontrolowanych przedsiębiorców specjalizuje się dodat-
kowo w usuwaniu drzew trudnych (z poboczy dróg, parków, cmentarzy, itp.) Jeden 
zakład usług leśnych, poza świadczeniem usług podstawowych z zakresu pozyskania 
drewna, wyspecjalizował się dodatkowo w świadczeniu usług z zakresu gospodarki 
łowieckiej: budowa urządzeń łowieckich, dokarmianie zwierzyny, itp. Zdecydowaną 
większość kontrolowanych zakładów (74%) stanowiły podmioty małe, zatrudniające do 
10 osób. W zakładach tych pracodawca, najczęściej czynny zawodowo pilarz lub kie-
rowca ciągnika zrywkowego, pracuje na powierzchni roboczej razem z zatrudnionymi 
ludźmi. Ogółem, w kontrolowanych zakładach pracowały 403 osoby (w tym: 307 za-
trudnionych było na podstawie umów o pracę, 46 pracowało na podstawie umów cywil-
nych, 39 wykonywało pracę w ramach samo-zatrudnienia, 11 osób pracowało bez po-
twierdzonych na piśmie warunków zatrudnienia).    

W zamieszczonej poniżej tabeli określono zakres kontroli i rodzaj stwierdzonych 
uchybień dotyczących omawianego tematu. 

 
Tabela 5.14.1. 

Badane zagadnienie  

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
problem 

nie 
wystąpił 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 

nie 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba 
praco-

dawców, 
u których 
stwier-
dzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba pra-
cowników (P), 
stanowisk (S), 
maszyn (M), 
obiektów (O) 
których nie-

prawidłowość 
dotyczy 

SZKOLENIA BHP      

Czy pracowników poddano szkoleniom wstępnym ? 2 27 2 2 P 

Czy pracowników poddano szkoleniom okresowym ? 3 26 2 3 P 

Czy pracodawca odbył szkolenie dla pracodawców? 1 26 4 4 P 

Czy pracodawca odbył szkolenie bhp właściwe dla służby bhp ? 22 4 5   

PROFILAKTYCZNA OPIEKA LEKARSKA      

Czy pracowników poddano wstępnym badaniom lekarskim? 2 26 3 3 P 

Czy pracowników poddano okresowym badaniom lekarskim ? 5 25 1 1 P 

Czy pracowników poddano kontrolnym badaniom lekarskim ? 29 2 0 0 P 

Czy prac. poddano badaniom przesiewowym w kierunku boreliozy? 8 12 11 64 P 

Czy pracowników poddano szczepieniom ochronnym przeciwko KZM ? 9 10 12 96 P 

DODATKOWE KWALIFIKACJE      

Czy operatorzy pilarek posiadają wymagane uprawnienia kwalifikacyjne? 2 29 0 0 P 
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Czy inni prac. posiadają dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jeżeli są 
wymagane ? 

21 9 1 1 
P 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO      

Czy pracodawca dokonał udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 
na stanowiskach pracy?  

28 
 

3 
 

108 
 

S 

Czy pracodawca poinformował pracowników o ryzyku zawodowym, które 
wiąże się z wykonywana pracą? 

2 
 

25 
 

4 
 

118 
 

P 

Czy w zakładzie prowadzona jest rejestracja wypadków przy pracy? 14 15 2   

Czy w przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego uwzględniono 
zagrożenia związane z wykonywaniem ręcznych prac transportowych, w 
szczególności rodzaj, masę i położenie środka ciężkości przemieszcza-
nego przedmiotu, warunki środowiska pracy, organizację pracy, indywi-
dualne predyspozycje pracownika? 

5 
 

23 
 

3 
 

 

 

CZYNNIKI SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I UCIĄŻLIWE       

Czy pracodawca dostarczył pracownikom odpowiednie środki ochrony 
indywidualnej (atest, stan techniczny) ? 

0 
 

26 
 

5 
 

8 
 

P 

Czy pracownicy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej ? 0 26 5 8 P 

Czy pracodawca dostarczył pracownikom odzież i obuwie robocze ? 0 30 1 6 P 

Czy pracodawca wypłaca pracownikom ekwiwalent za używanie własnej 
odzieży i obuwia roboczego 

28 
 

3 
 

0 
 

0 
 

P 

Czy zapewniono pracownikom środki do utrzymania higieny osobistej? 0 25 6 52 P 

Czy pracodawca zapewnia pracownikom posiłki regeneracyjne ? 2 21 8 79 P 

Czy pracownikom zapewniono napoje? 3 27 1 2 P 

STANOWISKA I PROCESY PRACY      

Czy wytyczono i oznakowano powierzchnie (działki) robocze oraz ozna-
kowano (zamknięto) drogi komunikacyjne ? 

5 
 

24 
 

2 
 

2 
 

S 

Czy zachowano bezpieczną odległość (nie mniej niż  2 wysokości 
drzew) między zespołami dokonującymi ścinki na sąsiednich działkach ? 

13 
 

18 
 

0 
 

0 
 

S 

Czy zachowano wymogi bezpieczeństwa dotyczące przygotowania 
drzewa do ścinki (podkrzesanie, usunięcie gałęzi odciętych i nadłama-
nych, usunięcie podszytu i podrostu, wyznaczenie ścieżek oddalania) ? 

10 
 

21 
 

0 
 

0 
 

S 

Czy pilarki stosowane do prac ścinkowych są w odpowiednim stanie 
technicznym (hamulec, wolne obroty, wychwytnik łańcucha, rozrusznik) 
? 

4 
 

17 
 

10 
 

15 
 

M 

Czy pracodawca zapewnił sprzęt pomocniczy do ścinki i obalania drzew 
(właściwe kliny, siekiery, obracaki, tyczki kierunkowe)? 

5 
 

20 
 

6 
 

9 
 

S 

Czy przestrzegana jest zasada wykonywania ścinki, obalania i wyróbki 
drewna przez co najmniej dwie osoby będące w kontakcie wzrokowym? 

7 
 

23 
 

1 
 

3 
 

S 

Czy przestrzegany jest zakaz prowadzenia ścinki i obalania drzew w 
niesprzyjających warunkach atmosferycznych (ulewny deszcz, śnieżyca, 
mgła, temp. pon. –20o C, silny wiatr)? 

25 
 

6 
 

0 
 

 
 

Czy przestrzegane są zasady bezpieczeństwa w przypadku ścinki drzew 
w zasięgu linii energetycznych oraz w pobliżu szlaków komunikacyjnych 
(właściwy nadzór, inne)? 

26 
 

5 
 

0 
 

0 
 

S 

Czy przestrzegany jest zakaz przebywania na powierzchniach robo-
czych osób nieuprawnionych oraz organizowania innych stanowisk 
pracy w strefie zagrożenia przy ścince i obalaniu drzew ? 

7 
 

22 
 

2 
 

2 
 

S 

Czy przestrzegane są wymogi bezpieczeństwa w postępowaniu w przy-
padkach drzew zawieszonych (stosowanie właściwych metod ściągania 
drzew zawieszonych, wstrzymanie innych prac na działce z zawieszo-
nym drzewem, zakaz pozostawiania drzew zawieszonych po zakończe-
niu robót)? 

23 
 

6 
 

2 
 

2 
 

S 

Czy zachowano właściwą technikę ścinki? 8 18 5 6 S 

Czy przestrzegane są wymogi bezpieczeństwa przy okrzesywaniu drzew 
obalanych ? 

9 
 

22 
 

0 
 

0 
 

S 

Czy przestrzegane są wymogi bezpieczeństwa przy przerzynce drewna? 11 20 0 0 S 

Czy przestrzegane są wymogi bezpieczeństwa przy usuwaniu złomów i 
wywrotów (stały nadzór) ? 

21 
 

9 
 

1 
 

2 
 

S 

Czy przestrzegane są wymogi bezpieczeństwa przy ścince i wyróbce 
drewna z użyciem maszyn wielooperacyjnych ? 

28 
 

3 
 

0 
 

0 
 

S 

Czy zapewniono właściwy nadzór nad pracami pozyskaniowymi ? 5 24 2 6 S 

Czy zapewniono apteczki I pomocy na powierzchniach roboczych ? 3 25 3   

ZRYWKA      

Czy przestrzegane są wymogi bezpieczeństwa przy ręcznej zrywce 
drewna (normy dźwigania w transporcie ręcznym)? 

18 
 

13 
 

0 
 

0 
 

S 

Czy zastosowano rozwiązania organizacyjno-techniczne w celu wyelimi-
nowania ręcznej zrywki drewna stosowego o masie przekraczającej 
dopuszczalne normy ? 

17 
 

14 
 

0 
 

 
 

Czy przestrzegane są wymogi bezpieczeństwa przy konnej zrywce 
drewna (stan techniczny uprzęży, wózków zrywkowych, czepcy, klesz-
czy, itp.)? 

29 
 

2 
 

0 
 

0 
 

S 
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Czy zapewniono odpowiednie wyposażenie ciągników zrywkowych 
(siatki ochronne kabiny operatora, kabiny lub ramy bezpieczeństwa, 
wciągarki, itp )? 

14 
 

15 
 

2 
 

3 
 

M 

Czy zapewniono właściwy stan techniczny podzespołów mających 
wpływ na bezpieczeństwo pracy (hamulce, ogumienie, układy jezdne, 
sterowania i sygnalizacji itp.)? 

14 
 

17 
 

0 
 

0 
 

M 

Czy zapewniono właściwy stan techniczny osprzętu pomocniczego przy 
zrywce mechanicznej (żurawi, wciągarek, lin, zawiesi ,wielokrążków 
itp.)? 

14 
 

16 
 

1 
 

1 
 

M 

SKŁADOWANIE DREWNA      

Czy przestrzegane są wymogi bezpieczeństwa przy lokalizacji mygieł i 
stosów drewna krótkiego (zabronione przy drogach publicznych, w 
sąsiedztwie linii energetycznych itp.)? 

15 
 

16 
 

0 
 

0 
 

O 

Czy składowane drewno jest właściwie przygotowane do wywozu z lasu 
(legarowanie, sortowanie, właściwe ułożenie dłużyc i kłód, odstępy 3,5 m 
między czołami mygieł, kąt 30o nachylenia bocznych ścian mygieł)? 

17 
 

11 
 

3 
 

4 
 

O 

Czy mygły i stosy zabezpieczono przed możliwością przypadkowego 
roztoczenia się ? 

16 
 

13 
 

2 
 

4 
 

O 

 

Zastosowane środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 138 decyzji nakazowych w celu likwidacji stwierdzo-
nych nieprawidłowości. Pięć decyzji dotyczyło wstrzymania prac prowadzonych w warunkach bezpośredniego zagro-
żenia dla życia i zdrowia pracowników. Oprócz decyzji do pracodawców skierowano 24 wystąpienia zawierające 107 
wniosków pokontrolnych. Według dostępnych danych, na dzień opracowywania niniejszej informacji, pracodawcy 
wykonali 105 decyzji (76% wydanych) i uwzględnili 71 wniosków (66% wydanych). W efekcie większość ww. niepra-
widłowości została usunięta. Na przykład w 5 przypadkach usunięto bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia 
pracowników. 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że najwięcej nieprawidłowości stwierdzono 

w zakresie oceny ryzyka zawodowego, profilaktycznych badań lekarskich pracowników 
oraz w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej. Pracownicy nie są pod-
dawani szczepieniom ochronnym przeciwko zapaleniu opon mózgowych oraz bada-
niom lekarskim przesiewowym, z uwagi na znaczne koszty tej profilaktyki. Wiele nie-
prawidłowości stwierdzono również w innych obszarach. W pięciu przypadkach ujaw-
nione uchybienia stwarzały bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia osób wykonu-
jących pracę. W wyniku działań inspektorów pracy wyeliminowano większość ze 
stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wszystkie które stwarzały bezpośrednie zagro-
żenia dla zdrowia i życia pracowników. 

W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych uchybień to przede 
wszystkim brak wiedzy i przygotowania fachowego do prowadzenia firmy ze strony 
właścicieli małych zakładów usług leśnych, brak środków finansowych na bieżącą dzia-
łalność i rozwój firm oraz lekceważenie przepisów prawa pracy, w tym przepisów i za-
sad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Oprócz działań kontrolnych inspektorzy pracy prowadzili inne działania prewen-
cyjne. Na przykład lutym inspektor pracy uczestniczył w zajęciach weryfikacyjnych i 
doszkalających dla pilarzy pozyskujących drewno na terenie jednego z nadleśnictw. W 
ramach części teoretycznej inspektor pracy przedstawił prezentację na temat wypad-
ków przy pracy zaistniałych w ostatnich latach przy pozyskaniu drewna na terenie wo-
jewództwa. Inspektor pracy zaprezentował pilarzom ustalenia i wnioski z dochodzeń 
powypadkowych w sprawach zaistniałych ostatnio wypadków śmiertelnych. Podkreślił 
jednocześnie fakt, że wszystkie omawiane zdarzenia miały miejsce na pozycjach śnie-
gołomowych oraz to, że poszkodowanymi są często osoby postronne. Po części teore-
tycznej nastąpił pokaz praktycznej ścinki i obalania drzew, podczas której każdy z pila-
rzy wykazywał się umiejętnością ścinki drzew uszkodzonych przez okiść śniegową. 
Ścinano wyłącznie złomy z odpadłą koroną, o różnym stopniu pochylenia i różnej wy-
sokości, stosując właściwe techniki obalania. Pilarze wykazujący brak umiejętności i 
popełniający błędy, powtarzali kilkakrotnie operacje ścinki i obalania w obecności in-
struktora ścinki. 

Podsumowując, podstawowym problemem nurtującym aktualnie przedsiębiorców 
leśnych naszego regionu, wynikającym z sytuacji na rynku pracy, jest brak wykwalifi-
kowanych pracowników do pracy przy pozyskaniu drewna. Obserwuje się odpływ naj-
lepszych ludzi do pracy w innych krajach UE. Braki kadrowe uzupełniane są doraźnie 
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przede wszystkim poprzez zatrudnianie rolników oraz bezrobotnych, pod pozorem wy-
rabiania opału na własny użytek, towarzyszenia pilarzowi w ramach pomocy dobrosą-
siedzkiej, odrabiania długów, itp. Opisane przypadki, oficjalnie potępiane, są tolerowa-
ne tak przez usługodawców jak i przez zleceniodawcę (Lasy Państwowe), bo prioryte-
tem jest realizacja zadań, np. uprzątnięcie powierzchni poklęskowej zagrożonej grada-
cją szkodnika. W aktualnej sytuacji na leśnym rynku pracy, nieuchronną koniecznością 
staje się zmechanizowanie prac związanych z pozyskiwaniem drewna. Wymaga to 
jednak zmiany organizacji pracy w lasach naszego regionu, polegającej na koncentracji 
prac i zabiegów na dużych powierzchniach, tak jak się to dzieje w nadleśnictwach za-
chodniej Polski, gdzie proces mechanizacji prac leśnych jest bardziej zaawansowany. 
Pozwala to uniknąć kosztownego przerzucania ciężkiego sprzętu i ludzi, i optymalizuje 
jego wykorzystanie. Alternatywą jest znaczne zmechanizowanie procesów pozyskania 
drewna, stąd zakupy harwesterów i forwarderów dokonywane przez najmocniejszych 
przedsiębiorców kształtujących rynek usług leśnych. Szacuje się, że wynagrodzenie 
operatora harwestera, przy obecnych stawkach za pozyskanie i dobrej wydajności ob-
sługi, może być wystarczająco atrakcyjne i konkurencyjne. Wymaga to jednak zmiany 
organizacji pracy w lasach, polegającej na koncentracji prac i zabiegów na powierzch-
niach kolejnych leśnictw, tak jak się to dzieje w nadleśnictwach zachodniej Polski, 
gdzie proces mechanizacji prac leśnych jest bardziej zaawansowany. Pozwala to unik-
nąć kosztownego przerzucania ciężkiego sprzętu i ludzi, i optymalizuje jego wykorzy-
stanie. Oczekiwane zmiany dotyczą mentalności kadry leśnej – dotychczas pozyskanie 
surowca rozkładane jest przez zleceniodawcę sukcesywnie na wszystkie leśnictwa na 
przestrzeni roku gospodarczego. Zmiana w tym zakresie pozwoliłaby także na lepszą 
organizację nadzoru i czasu pracy służby leśnej. Mechanizacja pozyskania surowca 
wymusza jego sortymentację, eliminuje odbiór w całych dłużycach, co stwarzało pro-
blemy transportowe i związane z tym dodatkowe zagrożenia wypadkowe. Należy 
stwierdzić, że skala zagrożeń zawodowych i nieprawidłowości stwierdzanych w leśnic-
twie uzasadniają kontynuowanie kontroli i innych działań prewencyjnych w tej branży w 
latach następnych. 

Na zakończenie należy dodać, że oprócz zagadnień opisanych powyżej w trak-
cie kontroli inspektorzy pracy kontrolowali zagadnienia dotyczące legalności zatrudnie-
nia. Na przykład na objętych kontrolą 172 pracowników stwierdzono 9 przypadków 
braku potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy o 
pracę. Nieprawidłowość dotyczyła 5-ciu z 31 kontrolowanych zakładów (16%). Wśród 
tych 9 osób ujawniono 1 bezrobotnego, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pra-
cy. Z dwoma pracownikami, zatrudnionymi przez jednego pracodawcę przy pozyskaniu 
drewna, w warunkach właściwych dla umowy o pracę, zawarto umowy cywilnoprawne. 
Szerzej zagadnienia dotyczące legalności zatrudnienia zostały opisane w rozdziale III 
(punkt 3.13.) niniejszego sprawozdania. 
 
5.15. Kontrole spełniania wymagań zasadniczych wyrobów przez producentów 

i dostawców 
 

Jak już wspomniano w rozdziale III (punkt 3.5.) niniejszego sprawozdania, w 
2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich, urząd realizował zadanie związane z 
kontrolą i prowadzeniem postępowania w zakresie spełniania wymagań zasadniczych 
przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów (m.in. maszyn i innych urządzeń technicznych 
oraz środków ochrony indywidualnej) – w ramach systemu nadzoru rynku. Zadanie to 
realizowano w ramach działań rutynowych oraz działań planowanych. Pierwsze z nich 
realizowano, między innymi, w trakcie kontroli związanych z wydawaniem opinii na 
wniosek organów celnych oraz kontroli sprawdzających w związku z otrzymaniem in-
formacji o wadach wyrobu. Działania te opisano w dziale III niniejszego sprawozdania. 
Celem drugiego z zadań była ocena spełnienia wymagań zasadniczych przy wprowa-
dzaniu do obrotu wybranych wyrobów. W niniejszym rozdziale omówiono realizację 
właśnie tych działań.  
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W 2008 roku w ramach tematu inspektorzy pracy prowadzili planowe kontrole, 
których celem było sprawdzenie spełniania wymagań zasadniczych przy wprowadzaniu 
do obrotu następujących grup wyrobów:  

- maszyny i urządzenia stosowane w budownictwie i przemyśle materiałów bu-
dowlanych, 

- środki ochrony układu oddechowego. 
W trakcie tych kontroli stwierdzono, że przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o 
systemie oceny zgodności nie zawsze są przestrzegane. Łącznie skontrolowano 75 
wyrobów, w tym 49 maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie i przemyśle mate-
riałów budowlanych oraz 26 środków ochrony układu oddechowego. Szczegółowe da-
ne dotyczące stwierdzonych uchybień oraz działań podjętych przez Okręg przedsta-
wiono w tabelach zamieszczonych poniżej. 

Tabela nr 5.15.1. 

Wyszczególnienie: 

Maszyny i urzą-
dzenia stosowane 
w budownictwie i 
przemyśle mate-
riałów budowla-

nych 

Środki ochrony 
układu odde-

chowego 

 

Liczba skontrolowanych wyrobów ogółem 
w tym: 

49 26 

-  wyrobów, co do których inspektorzy pracy nie stwierdzili nieprawidłowości 27 25 

-  wyrobów, co do których inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości 22 1 

-  wyrobów, wobec których działania zakończono na etapie kontroli w wyniku 
pozytywnych dobrowolnych działań producenta/upoważnionego  
   przedstawiciela/ importera/dystrybutora 

17 1 

-  decyzji wydanych przez inspektora pracy  zakazujących na okres do 2 
miesięcy producentowi/dostawcy dalszego przekazywania wyrobu 

0 
 

0 

 

Liczba żądań skierowanych do podmiotów zobowiązanych do przechowywania dokumentów związanych z oceną 
zgodności przedstawienia w wyznaczonym terminie: 

-  sprawozdania z przeprowadzonych badań wyrobu 0 0 

-  informacji o systemie zarządzania jakością 0 0 

-  pełnej dokumentacji technicznej 2 0 
 

Liczba wyrobów, których próbki skierowano na badania w akredytowanym 
laboratorium 

0 0 

 

Liczba wyrobów, których dokumentacje inspektorzy pracy przekazali w celu wszczęcia postępowania: 

- własnemu OIP 0 0 

- innemu  OIP 4 0 

- do GIP (celem podjęcia dalszych działań) 1 0 
 

 
 

Liczba wszczętych postępowań okręgowych inspektorów pracy ogółem, w tym 
wobec: 

6 0 

-  producentów 5 - 

-  upoważnionych przedstawicieli producentów 0 - 

-  importerów 0 - 

-  dystrybutorów 1 - 

Liczba zakończonych postępowań do dnia 30. 01. 2009 r. 6 - 

Liczba decyzji OIP przedłużających zakaz przekazywania użytkownikom 
wyrobu 

0 - 

Liczba decyzji OIP uchylających decyzję inspektora pracy i umarzających 
postępowanie  

0 - 

Liczba postanowień OIP dotyczących terminowego usunięcia niezgodności 6 - 

Liczba postanowień OIP dotyczących wycofania wyrobu z obrotu   0 - 

Liczba decyzji OIP: 

-  nakazujących wycofanie wyrobu 0 - 

-  zakazujących dalszego przekazywania wyrobu 0 - 

-  ograniczających dalsze przekazywanie wyrobu 0 - 

-  nakazujących terminowo powiadomić o stwierdzonych niezgodnościach z 
wymaganiami  zasadniczymi   

0 - 

Liczba decyzji OIP umarzających postępowanie 6 - 

Liczba zawiadomień do prokuratury 0 - 
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Tabela nr 5.15.2. 

Dane dotyczące rodzaju nieprawidłowości 

Rodzaj nieprawidłowości 

Maszyny i urządze-
nia stosowane w 
budownictwie i 

przemyśle materia-
łów budowlanych  

Środki ochrony 
układu oddechowego 

Liczba 
kontro-
lowa-
nych 
wyro-
bów 

 

Liczba 
wyrobów, 
w przy-
padku 
których 

stwierdzo-
no niepra-
widłowości 

Liczba 
kontro-
lowa-
nych 
wyro-
bów 

 

Liczba 
wyrobów, 
w przy-
padku 
których 

stwierdzo-
no niepra-
widłowości 

Brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE 49 5 26 0 

Brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności 49 17 0 - 

Nieprawidłowości w zakresie wystawienia certyfikatu oceny typu WE  0 - 0 - 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami ogółem,  w tym: 49 19 26 0 

nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania wyrobu 49 3 26 0 

brak lub niewłaściwe oznakowanie wyrobu – identyfikacja, pikto-
gramy, barwy bhp itp. 

49 14 26 0 

brak  instrukcji użytkowania 49 2 26 0 

instrukcja w języku obcym 11 1 12 1 

nieprawidłowa zawartość instrukcji 49 12 25 0 

 
Podsumowując, w wyniku kontroli, których celem było sprawdzenie spełniania 

wymagań zasadniczych przy wprowadzaniu do obrotu maszyn i urządzeń stosowanych 
w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych wszczęto 6 postępowań, wskutek 
których w 6 wyrobach usunięto niezgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami. 
W związku z działaniami naprawczymi podjętymi dobrowolnie na etapie kontroli wyro-
bów przez producentów, ich upoważnionych przedstawicieli, importerów lub dystrybu-
torów usunięto niezgodności w 17 wyrobach. Zrealizowano następujące działania do-
browolne:  

 usunięto nieprawidłowość dotyczącą wykonania wyrobu (1 wyrób), 
 maszynę oznaczono znakiem CE (4 wyroby), 
 na maszynie umieszczono właściwe dane identyfikacyjne i ostrzeżenia (10 wy-

robów),  
 w instrukcji umieszczono wymagane zapisy i informacje (8 wyrobów), 
 dostarczono użytkownikowi instrukcję (1 wyrób),  
 użytkownikowi dostarczono właściwa deklarację zgodności wyrobu lub jej tłu-

maczenie na język polski ( 12 wyrobów). 
W wyniku kontroli, których celem było sprawdzenie spełniania wymagań zasadniczych 
przy wprowadzaniu do obrotu środków ochrony układu oddechowego, w 4 przypad-
kach stwierdzono, że wyroby nie spełniały zasadniczych wymagań. Domumentację z 
tych kontroli przesłano do innych Okręgów celem wszczęcia postępowania. W jednym 
przypadku dokumentację z kontroli wyrobu, ze względu na fakt, że podmiot wprowa-
dzający wyrób do obrotu znajduje się na terenie innego niż RP kraju UE, przekazano 
do Głównego Inspektoratu Pracy. W związku z działaniem naprawczym podjętym do-
browolnie na etapie kontroli wyrobu przez dystrybutora, usunięto niezgodności w 1 
wyrobie, tj. do wyrobu dołączono instrukcję użytkowania w języku polskim. 
 

5.16. Przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz bhp 
na placach budów 

 
Celem realizacji tematu była ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy w zakładach prowadzących działalność budowlaną. W 2008 roku w ra-
mach tematu skontrolowano łącznie 83 place budów, na których prace wykonywało 
1001 osób. Na 83 skontrolowane place budów prace na wysokości prowadzone były w 
58 przypadkach, roboty ziemne i wykopy w 5 przypadkach a roboty rozbiórkowe 
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i remontowe w 3 przypadkach. Największa liczba kontroli (25) przeprowadzona została 
na placach budów, na których wznoszono budynki mieszkalne wielorodzinne (12 kon-
troli), kamienice i domy jednorodzinne (3 kontrole) oraz budynki mieszkalno – usługo-
we (10 kontroli). Kolejnymi pod względem liczby przeprowadzonych kontroli były bu-
dowy, gdzie wykonywano prace elewacyjne termoizolacyjne – 23 kontrole. Prace ter-
moizolacyjne prowadzone były zarówno z rusztowań stojących jak i z wiszących, choć 
najczęściej stosowane były rusztowania stojakowe systemowe. Na trzech skontrolowa-
nych placach budów prowadzone były prace remontowe i rozbiórkowe (rozbiórki, re-
monty i rozbudowy budynków, remonty pokrycia dachowego). Kontrolowano również 
budowy budynków użyteczności publicznej (szkół, sal gimnastycznych, domów han-
dlowych, przedszkoli). Kontrole ujawniały wiele nieprawidłowości (patrz tabela, którą 
zamieszczono poniżej). 

Tabela nr 5.16.1. 
 

Badane zagadnienie 
Liczba 

budów, na 
których 

stwierdzono 
nieprawidło-

wości 

Liczba pracow-
ników (P), 

stanowisk pracy 
(S), urządzeń 
(U), których 
nieprawidło-
wość dotyczy 

1 2 3 

Szkolenia bhp    

Czy pracownicy wykonujący roboty zostali poddani instruktażowi stanowiskowemu? 7 24 P 

Badania lekarskie    

Czy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do 
pracy na zajmowanym stanowisku? 

19 55 
P 

Dodatkowe kwalifikacje    

Czy pracownicy posiadają wymagane uprawnienia kwalifikacyjne? 5 21 P 

Ocena ryzyka zawodowego    

Czy wykonano udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy na 
kontrolowanej budowie? 

18 33 
S 

Czy ocena ryzyka zawodowego jest aktualizowana w związku ze zmianą warunków pra-
cy? 

5 14 
S 

Czy pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną 
przez nich pracą? 

6 7 
S 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe    

Czy dostarczono pracownikom odzież i obuwie robocze?  4 11 P 

Czy pracownicy stosują odzież i obuwie robocze?  4 14 P 

Czy pracownicy zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej? 13 42 P 

Czy pracownicy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej? 22 154 P 

Teren budowy    

Czy teren budowy / robót został zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych? 9   

Zaplecze higieniczno – sanitarne    

Czy zapewniono pomieszczenia higieniczno-sanitarne? 6   

Oświetlenie    

Czy miejsca wykonywania robót, drogi i miejsca niebezpieczne są właściwie oświetlone? 5   

Przygotowanie i organizacja budowy    

Czy opracowano instrukcję bezpiecznego wykonywania robót? 14   

Czy roboty prowadzone są zgodnie z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót? 22   

Stanowiska i procesy pracy    

Czy zabezpieczono i oznakowano strefy i miejsca niebezpieczne? 26   

Czy stanowiska pracy są odpowiednio zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami i  
czynnikami atmosferycznymi ? 

11  
 

Roboty ziemne i wykopy    

Czy wykop o ścianach pionowych został prawidłowo zabezpieczony? 1   

Czy urobek i materiały składowane są w bezpiecznej odległości od krawędzi  wykopu? 1   

Czy wykonano zejście ( wejście ) do wykopu głębszego niż 1 metr ? 1   

Czy wykonywanie robót w wykopie prowadzone jest zgodnie z przepisami ? 1 2 P 

Prace rozbiórkowe i remontowe    

Czy roboty rozbiórkowe są prowadzone zgodnie z projektem rozbiórki? 1   

Czy w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabezpieczono niższe kondygnacje przed 
dostępem osób? 

1  
 

Prace na wysokości    

Czy zastosowano wymagane środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości? 16   

Czy pracowników wyposażono w wymagane środki ochrony indywidualnej przed upad-
kiem z wysokości? 

7 15 
P 

Czy pracownicy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wyso-
kości ? 

10 21 
P 
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Czy prace powyżej 2 m, dla których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywi-
dualnej przed upadkiem z wysokości, wykonywane są co najmniej przez 2 osoby? 

1 1 
P 

Czy zabezpieczono przed upadkiem z wysokości przejścia, dojścia do stanowisk pracy 
oraz klatki schodowe ? 

14  
 

Czy zabezpieczono przed możliwością wpadnięcia otwory w stropach, ścianach zewnętrz-
nych, szyby dźwigów itp. ? 

12  
 

Czy drabiny, pomosty są stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywalną zmianą poło-
żenia? 

11  
 

Czy dokonano udokumentowanego odbioru rusztowania przez osoby uprawnione? 24 38 M 

Czy rusztowanie jest okresowo konserwowane i kontrolowane? 5 6 M 

Czy na rusztowaniu umieszczono tablicę informacyjną? 32 45 M 

Czy rusztowanie jest prawidłowo posadowione na gruncie? 15 21 M 

Czy rusztowanie posiada prawidłowe balustrady ? 35 54 M 

Czy rusztowanie posiada prawidłowe piony komunikacyjne? 18 33 M 

Czy rusztowanie posiada prawidłowe wypełnienie pomostami? 8 10 M 

Czy rusztowanie jest prawidłowo (zgodnie z dokumentacją) zakotwione do stałych elemen-
tów obiektu budowlanego? 

4 11 
M 

Czy rusztowanie wyposażono w wymaganą instalację odgromową? 11 19 M 

Czy rusztowanie usytuowane bezpośrednio przy drogach, przejściach dla pieszych posia-
da daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych ? 

9 9 
M 

Maszyny i urządzenia techniczne    

Czy instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń są udostępnione do stałego 
korzystania? 

16 26 
M 

Czy użytkowane maszyny i urządzenia są we właściwym stanie technicznym? 5 10 M 

Eksploatacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (w tym żurawie)    

Czy pracodawca posiada aktualne decyzje UDT zezwalające na eksploatację urządzeń? 1 2 M 

Urządzenia i instalacje energetyczne    

Czy instalacje i urządzenia elektryczne maja zapewnioną ochronę przeciwporażeniową? 15   

Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim 
została potwierdzona pomiarami? 

14  
 

Czy przewody zasilające urządzenia elektryczne są zabezpieczone przed uszkodzeniem 
mechanicznym? 

36  
 

Czy rozdzielnice budowlane są prawidłowo rozmieszczone, ustawione i zabezpieczone 
przed dostępem osób nieuprawnionych ? 

5  
 

Czy podłączenia urządzeń elektrycznych do rozdzielnic budowlanych są wykonane w 
sposób bezpieczny ? 

7  
 

Transport    

Czy drogi komunikacyjne spełniają wymagania przepisów bhp? 4   

Czy przejścia i przejazdy są właściwie zabezpieczone przed zagrożeniem spadania 
przedmiotów z góry? 

5  
 

Czy ręczne prace transportowe wykonywane są zgodnie z przepisami i zasadami bhp? 2 4 P 

Magazynowanie i składowanie    

Czy materiały są właściwie składowane lub/i magazynowane? 6   
 

Zastosowane środki prawne 

W celu usunięcia wyżej wymienionych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 837 decyzje i skierowali do praco-
dawców 268 wniosków. W związku z ujawnionymi wykroczeniami w 15 przypadkach skierowano do sądu wnioski o 
ukaranie osób winnych, a kolejnych 38 osób ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 46800zł. Według informacji 
dostępnych w dniu sporządzania niniejszego sprawozdania, wykonano przeszło 90% decyzji i uwzględniono 60% 
wniosków. W efekcie usunięto większość stwierdzonych uchybień. Na przykład w 66 przypadkach usunięto bezpo-
średnie zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. 

 

Z powyższych zestawień oraz z analizy dokumentacji pokontrolnych wynika, że 
podobnie jak w latach poprzednich, najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzane na 
placach budów to: brak zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, nieprawidłowe 
rusztowania, a w szczególności brak lub nieprawidłowe obarierowanie pomostów robo-
czych, brak lub niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
brak poręczy, daszków ochronnych lub wyznaczenia i zabezpieczenia strefy niebez-
piecznej. 

Najczęstszymi przyczynami powstałych na kontrolowanych budowach niepra-
widłowości były: 

- pośpiech i niefrasobliwość przy wykonywaniu prac budowlanych i związane z 
tym lekceważenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz brak koncen-
tracji na wykonywanych czynnościach. Jako przykład można podać powszech-
nie spotykane zjawisko braku balustrad na krawędziach stropów podczas wyko-
nywania prac stanu surowego. Nieprawidłowość występuje od momentu wyko-
nania deskowania stropu (lub ułożenia prefabrykatów stropowych) do momentu 

wymurowania ścian wyższej kondygnacji. Stan ten trwa przeważnie około 4  5 
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dni i zdaniem kierowników budów (pracodawców) „nie opłaca się” wykonywać 
na ten okres balustrad – jest to zbyt czasochłonne i niewygodne w wykonaniu, 

- zła kondycja ekonomiczna niektórych firm budowlanych (w większym stopniu 
dotycząca małych zakładów budowlanych) i przekonanie właścicieli tych firm o 
wysokich kosztach związanych z prowadzeniem prac budowlanych w bezpiecz-
nych i higienicznych warunkach, 

- brak zrozumienia przez pracodawców i osoby kierujące pracownikami przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- niepełne przygotowanie pracowników do bezpiecznego wykonywania pracy. 
Problemem są niewłaściwie prowadzone szkolenia wstępne pracowników – 
często szkolenia te odbywają się jedynie wirtualnie „na papierze”, po to tylko, 
żeby był dokument, 

- niska świadomość zagrożeń występujących przy wykonywaniu prac budowla-
nych związana z niedostatecznym przeszkoleniem zarówno osób zatrudnionych 
na stanowiskach robotniczych jak i na stanowiskach nadzoru (związane z nie-
prawidłowością wymienioną w poprzednim punkcie), 

- zatrudnianie pracowników bez kwalifikacji oraz o niskim wykształceniu, 
- niewłaściwa koordynacja w przypadku prowadzenia robót na budowie przez 

wielu wykonawców. Jako przykład podać można jednoczesne prowadzenie prac 
elewacyjnych (ustawione rusztowania) i wykonywanie przyłączy do budynku. W 
wyniku tego rusztowanie jest „podkopywane” przez instalatorów, co stwarza za-
grożenie jego przewrócenia. Prawidłowa koordynacja prac powinna spowodo-
wać prowadzenie robót we właściwej kolejności i zapobieżenie tego typu nie-
właściwym sytuacjom. 

Generalnie pracodawcy stwierdzają podobne przyczyny nieprawidłowości. Dodatkowo 
zwracają uwagę na następujące przyczyny: 

- duża rotacja pracowników. Związane jest to w ostatnim okresie z wyjazdami 
pracowników za granicę i wysokimi żądaniami pracowników co do wynagrodze-
nia, 

- duża ilość „przypadkowych” osób zgłaszających się do pracy w budownictwie. 
Zatrudnianych jest coraz więcej osób nie związanych nigdy z branżą budowlaną 
w związku z deficytem, jaki powstał na rynku pracowników budowlanych (przy-
czynę tą odnieść można do jednej z wymienionych wcześniej - zatrudnianie 
pracowników o niskich kwalifikacjach), 

- lekceważenie przepisów bhp przez pracowników, 
- wysokie koszty pracy i związane z tym zjawisko nieuczciwej konkurencji, 
- niedoskonałości prawa wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych – 

często podstawowym (i jedynym) kryterium doboru firm wykonawczych jest ce-
na wykonania usługi. 

 
Podsumowując stwierdzamy, że wnioski i spostrzeżenia z lat ubiegłych nadal są 

aktualne. Prowadzone od lat kontrole budów wskazują na powtarzające się zagrożenia 
wynikające z pracy na wadliwie skonstruowanych i posadowionych rusztowaniach, 
prowadzenia robót na wysokości bez odpowiedniego zabezpieczenia pracowników 
przed upadkiem z wysokości, prowizorycznie wykonanych instalacji elektrycznych. 
Główną przyczyną złych warunków pracy w tej dziedzinie gospodarki jest to, że zdecy-
dowana większość budów prowadzona jest przez małe zakłady budowlane, nie dyspo-
nujące odpowiednim potencjałem sprzętowym oraz wykwalifikowaną kadrą pracowni-
ków. W tej branży powszechne jest lekceważenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i 
higieny pracy. Pracodawcy w celu zapewnienia sobie zysków ograniczają w pierwszej 
kolejności wydatki na bezpieczeństwo i higienę pracy. Zdecydowane działania inspek-
torów w czasie kontroli doprowadziły do likwidacji wielu zagrożeń i nieprawidłowości. 
Usunięcie stwierdzonych zagrożeń i nieprawidłowości nie zapewnia jednak trwałej po-
prawy warunków pracy, gdyż ujawnione wcześniej zagrożenia pojawiają się ponownie 
na innej budowie prowadzonej przez tego samego pracodawcę lub na tej samej budo-
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wie. Pozytywne skutki w sferze warunków pracy odnotowuje się w specjalistycznych, 
dużych przedsiębiorstwach budowlanych o dobrej kondycji finansowej, gdzie stosowa-
ny jest nowoczesny sprzęt i rozwiązania technologiczne, ale tam z kolei nadmierne 
zwiększanie efektywności powoduje brak prawidłowej organizacji pracy i nadzoru. 
Częste kontrole, bezpośrednie kontakty inspektorów pracy z pracodawcami, wymusze-
nie natychmiastowych działań w kierunku usunięcia nieprawidłowości, a zwłaszcza 
zastosowane środki prawne, najlepiej uświadamiają wykonawcom zagrożenia występu-
jące w budownictwie i przyczyniają się do ograniczenia liczby zdarzeń wypadkowych. 

Należy dodać, że oprócz działań kontrolnych, w 2008 roku pracownicy Okręgu 
podejmowali szereg innych działań prewencyjnych skierowanych do firm branży bu-
dowlanej. Działania te zostały opisane w dziale VII niniejszego sprawozdania. Ponadto 
należy dodać, że oprócz zagadnień opisanych powyżej w trakcie kontroli prowadzo-
nych na budowach inspektorzy pracy kontrolowali zagadnienia dotyczące legalności 
zatrudnienia. Szerzej zagadnienia dotyczące legalności zatrudnienia zostały opisane w 
rozdziale III (punkt 3.13.) niniejszego sprawozdania. 

 
5.17. Przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz bhp 

przy budowie i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wiaduktów) 
 

W 2008 roku w ramach realizacji tematu przeprowadzono 43 kontrole na 20 pla-
cach budów, na których wykonywało pracę 496 pracowników. Wszystkie kontrole na 
placach budów związane były z budową i przebudową odcinków dróg krajowych i wo-
jewódzkich oraz budową i remontami ulic. Nie stwierdzono natomiast na placach bu-
dów, aby prowadzono roboty rozbiórkowe i remontowe. W poniżej zamieszczonej tabeli 
przedstawiono nieprawidłowości ujawnione w trakcie kontroli. 

Tabela nr 5.17.1. 
 

Badane zagadnienie Liczba 
budów, na 

których 
stwierdzono 

nieprawi-
dłowości 

Liczba pra-
cowników (P), 

stanowisk 
pracy (S), 

urządzeń (U), 
których nie-

prawidłowość 
dotyczy 

Szkolenia bhp    

Czy pracownicy wykonujący roboty zostali poddani instruktażowi stanowiskowemu? 5 20 P 

Badania lekarskie    

Czy pracownicy posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do 
pracy na zajmowanym stanowisku? 

7 22 
P 

Dodatkowe kwalifikacje    

Czy pracownicy posiadają wymagane uprawnienia kwalifikacyjne? 4 4 P 

Czy operatorzy maszyn i urządzeń stosowanych przy robotach ziemnych, budowlanych i 
drogowych wymienionych w zał. 1 rozp. min. gospodarki z dnia 20.09.2001 posiadają 
świadectwo ukończenia szkolenia i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu przeprowa-
dzonego przez komisję powołaną przez IMBiGS? 

8 15 

P 

Ocena ryzyka zawodowego    

Czy wykonano udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy na 
kontrolowanej budowie? 

7  
 

Czy ocena ryzyka zawodowego jest aktualizowana w zw. ze zmianą warunków pracy? 9   

Czy pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zw. z wykonywaną przez nich pracą? 7   

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe    

Czy dostarczono pracownikom odzież i obuwie robocze?  1 6 P 

Czy pracownicy zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej? 9 12 P 

Czy pracownicy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej? 15 35 P 

Teren budowy    

Czy teren budowy / robót został zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych? 6   

Czy w przypadkach robót prowadzonych na zamkniętych lub ograniczonych odcinkach 
czynnego ruchu drogowego zastosowano i odpowiednio rozmieszczono właściwe znaki 
drogowe zgodnie z zatwierdzonym projektem? 

4  
 

Czy zaparkowane maszyny i urządzenia techniczne zabezpieczono przed przypadkowym 
uruchomieniem przez osoby nieupoważnione? 

1  
 

Zaplecze higieniczno – sanitarne    

Czy zapewniono możliwość korzystania z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przez 
pracowników budowy? 

4  
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Przygotowanie i organizacja budowy:    

Czy opracowano instrukcję bezpiecznego wykonywania robót? 10   

Czy roboty prowadzone są zgodnie z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót? 10   

Stanowiska i procesy pracy:    

Czy zabezpieczono i oznakowano strefy i miejsca niebezpieczne (m.in. teren przy wyko-
nywaniu obciążeń próbnych, pracy maszyn, ręcznego załadunku bitumu, otaczarni, za-
gęszczania gruntu ubijakami)? 

9  
 

Czy roboty w sąsiedztwie czynnych, napowietrznych linii energetycznych prowadzone są 
zgodnie z przepisami? 

1  
 

Czy opracowano wykaz prac szczególnie niebezpiecznych? 2   

Czy określono podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebez-
piecznych? 

3  
 

Czy do pomostów lub w pobliżu miejsca wykonywania konstrukcji nad wodą 
są przycumowane łodzie ratunkowe? 

1  
 

Czy łodzie ratunkowe są wyposażone w odpowiedni sprzęt ratunkowy? 1   

Czy zapewniono zgodnie z przepisami dojścia do stanowisk pracy? 5 65 S 

Roboty ziemne i wykopy    

Czy wykop o ścianach pionowych został prawidłowo zabezpieczony? 5   

Czy wykonano badanie gruntu i dokumentację geologiczno - inżynierską dla wykopu bez 
umocnień o głębokości większej niż 1 m lecz nie większej niż 2 m ? 

2  
 

Czy wykop ze skarpą o bezpiecznym nachyleniu został wykonany zgodnie z przepisami 
bhp ? 

5  
 

Czy urobek i materiały składowane są w bezpiecznej odległości od krawędzi wykopu? 1   

Czy wykonywanie robót w wykopie prowadzone jest zgodnie z przepisami ? 1   

Czy wyznaczono i odpowiednio oznakowano strefę niebezpieczną przy wykonywaniu 
robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym ? 

3  
 

Prace na wysokości    

Czy zastosowano wymagane środki ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości? 1   

Czy pracowników wyposażono w wymagane środki ochrony indywidualnej przed upad-
kiem z wysokości? 

3 8 
P 

Czy pracownicy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wyso-
kości ? 

5 13 
P 

Czy zabezpieczono przed upadkiem z wysokości przejścia, dojścia do stanowisk pracy 
oraz klatki schodowe ? 

3  
 

Czy zabezpieczono przed możliwością wpadnięcia otwory w stropach, ścianach zewnętrz-
nych, szyby dźwigów itp. ? 

2  
 

Czy drabiny, pomosty są stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywalną zmianą poło-
żenia? 

1  
 

Czy dokonano udokumentowanego odbioru rusztowania przez osoby uprawnione? 3 4 M 

Czy rusztowanie jest okresowo konserwowane i kontrolowane? 3 4 M 

Czy rusztowanie jest prawidłowo posadowione na gruncie? 4 6 M 

Czy rusztowanie posiada prawidłowe balustrady? 5 8 M 

Czy rusztowanie posiada prawidłowe piony komunikacyjne? 2 3 M 

Czy rusztowanie posiada prawidłowe wypełnienie pomostami? 4 6 M 

Czy rusztowanie jest prawidłowo (zgodnie z dokumentacją) zakotwione do stałych elemen-
tów obiektu budowlanego? 

1 
 

2 
 

M 

Maszyny i urządzenia techniczne    

Czy maszyny /urządzenia/ i narzędzia spełniają wymagania systemu oceny zgodności? 1 1 M 

Czy instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń są udostępnione do stałego 
korzystania? 

8 24 
M 

Czy użytkowane maszyny i urządzenia są we właściwym stanie technicznym? 5 6 M 

Czy użytkowane maszyny i urządzenia mają odpowiednie osłony ochronne zgodnie z 
DTR? 

4 4 
M 

Eksploatacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu (w tym żurawie)    

Czy pracodawca posiada aktualne decyzje UDT zezwalające na eksploatację urządzeń? 3 6 M 

Urządzenia i instalacje energetyczne    

Czy instalacje i urządzenia elektryczne maja zapewnioną ochronę przeciwporażeniową? 8   

Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim 
została potwierdzona pomiarami? 

5  
 

Czy przewody zasilające urządzenia elektryczne są zabezpieczone przed uszkodzeniem 
mechanicznym? 

10  
 

Czy rozdzielnice budowlane są prawidłowo rozmieszczone, ustawione i zabezpieczone 
przed dostępem osób nieuprawnionych? 

1  
 

Czy podłączenia urządzeń elektrycznych do rozdzielnic budowlanych są wykonane w 
sposób bezpieczny? 

3  
 

Transport    

Czy drogi komunikacyjne spełniają wymagania przepisów bhp? 1   

Czy ręczne prace transportowe wykonywane są zgodnie z przepisami i zasadami bhp? 1   

Magazynowanie i składowanie    

Czy materiały są właściwie składowane lub/i magazynowane? 3   
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Zastosowane środki prawne 

W celu usunięcia wyżej wymienionych nieprawidłowości, inspektorzy pracy wydali 360 decyzji i skierowali do praco-
dawców 109 wniosków. W związku z ujawnionymi wykroczeniami, w 4 przypadkach skierowano do sądu wnioski o 
ukaranie osób winnych, a kolejnych 20 osób ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 24600zł. Według informacji 
dostępnych w dniu sporządzania niniejszego sprawozdania, wykonano przeszło 82% decyzji i uwzględniono 64% 
wniosków. W efekcie usunięto większość stwierdzonych uchybień. Na przykład w 31 przypadkach usunięto bezpo-
średnie zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. 

 
Podsumowując, przeprowadzone kontrole robót drogowo-mostowych wskazują 

na wiele powtarzających się nieprawidłowości związanych z wykonywaniem prac 
na wysokości. Najwięcej dotyczyło zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości (nie-
kompletne rusztowania, brak środków ochrony przed upadkiem z wysokości) i dojść do 
nich (brak balustrad na pomostach roboczych i obiektach mostowych) - prace tego typu 
występowały na większości kontrolowanych placów budów. Niepokojące jest zjawisko 
niestosowania środków ochrony przez pracowników (nieprawidłowość stwierdzona 
na 15 z 20 kontrolowanych budów). Pracownicy niestosujący środków ochrony (doty-
czy to wszystkich ich rodzajów) twierdzą, że przeszkadzają im w pracy i 
są niewygodne. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami również nie potrafią sobie 
radzić z tym zjawiskiem. Kolejnym zagadnieniem wartym uwagi są rusztowania. Na 
budowach spotyka się nowoczesne rusztowania systemowe, które posiadają komplet-
ne wyposażenie, jednak nie zawsze to wyposażenie jest montowane. W opinii inspek-
torów pracy przyczyn należy upatrywać przede wszystkim w: 

- niewłaściwej organizacji i koordynacji robót wykonywanych na budowie, 
- błędach w zakresie opracowywania i stosowania planu bezpieczeństwa i ochro-

ny zdrowia oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, 
- dążeniu wykonawcy do dotrzymania terminu realizacji inwestycji „za wszelką 

cenę”, w tym również kosztem świadomego naruszania obowiązujących przepi-
sów prawa, 

- braku nawyku bezpiecznej pracy i tolerowaniu odstępstw od zasad bhp przez 
osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. 

W ocenie inspektorów pracy, pod względem warunków pracy lepiej prezentują się duże 
przedsiębiorstwa budowlane o dobrej kondycji finansowej z personelem o wysokich 
kwalifikacjach i z właściwą organizacją pracy (często z wdrożonym systemem zarzą-
dzania bezpieczeństwem), inwestujące w nowoczesny sprzęt i technologie. Częste 
kontrole, bezpośrednie kontakty inspektorów pracy z pracodawcami, wymuszenie na-
tychmiastowych działań w kierunku usunięcia nieprawidłowości, a zwłaszcza zaistniałe 
wypadki przy pracy, najlepiej uświadamiają wykonawcom zagrożenia występujące w 
budownictwie, co przyczynia się do ograniczenia liczby zdarzeń wypadkowych. 

Oprócz zagadnień opisanych powyżej, w trakcie kontroli prowadzonych na bu-
dowach inspektorzy pracy kontrolowali zagadnienia dotyczące legalności zatrudnienia. 
Kontrolując problematykę legalności zatrudnienia stwierdzono, że pracodawcy wobec 
12 osób nie dopełnili obowiązku opłacania comiesięcznych składek na Fundusz Pracy, 
a wobec 12 osób nie opłacano ich w ustalonym terminie. Ponadto stwierdzono, że w 13 
zakładach pracodawcy nieterminowo zgłosili do ubezpieczenia społecznego 29 pra-
cowników. Szerzej zagadnienia dotyczące legalności zatrudnienia zostały opisane w 
rozdziale III (punkt 3.13.) niniejszego sprawozdania. 
 
5.18. Inne tematy wprowadzone do realizacji przez kierownictwo Państwowej 

Inspekcji Pracy w trakcie roku sprawozdawczego 
 

Jak już wspomniano wyżej, inspektorzy pracy oprócz tematów rocznych opisa-
nych już w niniejszym rozdziale, realizowali inne tematy, które zostały wprowadzone do 
realizacji przez kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie roku sprawoz-
dawczego. Poniżej krótko opisano te kontrole. 

Celem kontroli, w ramach realizowanej europejska kampanii „Ręczne prze-
mieszczanie ciężarów – handel detaliczny”, była ocena przestrzegania przepisów i za-
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sad bhp oraz ergonomii dotyczących ręcznego przemieszczania ciężarów. Kontrole 
przeprowadzone były z użyciem specjalistycznej ankiety określającej szczegółowo za-
kres kontrolowanych zagadnień. Odrębnej ocenie podlegały prace wykonywane pod-
czas ręcznego przemieszczania ciężarów na terenie kontrolowanej jednostki oraz pra-
ce związane z dostawą ciężkich towarów do miejsc wskazanych przez klientów. Po-
ziom dostosowania do obowiązujących przepisów i zasad ergonomii zagadnień zwią-
zanych z ręcznym przemieszczaniem ciężarów inspektorzy pracy oceniali w skali od 1 
do 4. Do kontroli w ramach realizacji tego tematu wytypowano podmioty zatrudniające 
do 10 pracowników, od 11 do 100 pracowników, powyżej 100 pracowników, centrum 
dystrybucyjne oraz placówki prowadzące dostawę ciężkich przedmiotów do miejsc 
wskazanych przez klientów. Ogółem skontrolowano 11 zakładów. W wyniku działań 
inspektorów pracy w jednym zakładzie dla 26 pracowników zapewniono wózek z napę-
dem silnikowym do transportu towaru spaletyzowanego, usunięto towar z dróg trans-
portowych, wyznaczono i oznakowano drogi transportowe w magazynie, udostępniono 
pracownikom do stałego korzystania instrukcję bezpieczeństwa i higieny pracy określa-
jącą szczegółowe zasady bezpiecznego przemieszczania towarów ręcznymi wózkami 
do transportu palet, ustalono rodzaje środków ochrony indywidualnej, których stosowa-
nie na określonych stanowiskach jest niezbędne, warunki ich stosowania, a w szcze-
gólności czas i przypadki, w których powinny być używane. W kolejnym zakładzie 9 
pracowników poddano wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim, 6 pracowników 
poddano okresowym badaniom lekarskim, 8 pracownikom sklepu zapewniono sprzęt 
ułatwiający ręczne przemieszczanie mebli, 4 pracownikom udzielono instruktażu sta-
nowiskowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oceniono i udokumentowano 
ryzyko zawodowe występujące przy ręcznym transporcie mebli dla 12 pracowników, 
udostępniono 12 pracownikom do stałego korzystania instrukcję bhp dotyczącą ręcz-
nych prac transportowych, w tym prac zespołowych, uzupełniono programy szkoleń 15 
pracowników w zakresie bhp o zagadnienia związane z zagrożeniami przy ręcznym 
przemieszczaniu ciężarów. Jeden z pracodawców założył karty ewidencyjne przydziału 
odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Ponadto pracodawca 
zobowiązał się do: przeprowadzania instruktażu ogólnego i stanowiskowego nowo za-
trudnionym pracownikom przed dopuszczeniem ich do pracy, terminowego poddawa-
nia pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim, przestrzegania zakazu zatrud-
niania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla ich zdrowia. 

W ramach realizacji tematu „Ręczne przemieszczanie ciężarów - budownictwo” 
inspektorzy pracy przeprowadzili 22 kontrole na placach budów. W 3 przypadkach 
stwierdzono brak w skierowaniach pracowników na profilaktyczne badania lekarskie 
informacji o możliwości wykonywania przez pracownika ręcznych prac transportowych. 
W 2 przypadkach stwierdzono, że pracownicy transportujący płytki krawężnikowe o 
wadze około 30kg każda i korytka odwadniające o wadze około 50kg każde (na odle-
głość średnio około 15m po stoku o nachyleniu 450) wykonywali pracę jednoosobowo 
bez zastosowania sprzętu wspomagającego, mimo posiadania na wyposażeniu spe-
cjalnych kleszczy umożliwiających transport ww. elementów w zespole 2-osobowym. 
W jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowy transport pionowy materiałów (zapra-
wa w wiaderku o masie ok. 30kg, bloczki gazobetonowe o masie ok. 20kg) przy pomo-
cy wysięgnika transportowego. W 4 przypadkach nie uwzględniono w szczegółowym 
programie instruktażu stanowiskowego z zakresu bhp na stanowisku robotnika drogo-
wego zagadnień związanych z ręcznymi pracami transportowymi. W jednym przypadku 
stwierdzono, ze pracownicy zespołowe ręczne prace transportowe wykonywali bez 
nadzoru wyznaczonej w tym celu osoby i bez zastosowania wyspecjalizowanego 
sprzętu wspomagającego, np. dźwigu, zastrzałów stabilizujących (transport elementów  
stalowej konstrukcji hali). W efekcie działań inspektorów pracy powyższe nieprawidło-
wości zostały usunięte. 

W związku z decyzją kierownictwa PIP w ramach tematu „Kontrole w agencjach 
ochrony mienia” przeprowadzono cztery kontrole. Ze względu na fakt, że siedziby 
trzech z nich znajdowały się na terenie innego Okręgu, dokumentacja z kontroli tych 
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podmiotów została przekazana do właściwego Okręgu celem przeprowadzenia kontroli 
w siedzibie firmy. Natomiast w trakcie kontroli przeprowadzonej w czwartej firmie usta-
lono, że pracodawca nie prowadził kart ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika. 
Na podstawie przedstawionych zestawień stwierdzono, że pracownicy zatrudnieni są z 
przekroczeniem wymiaru czasu pracy obowiązującego ich w danym okresie rozlicze-
niowym. Z tytułu przekroczenia wymiaru czasu pracy pracownicy nie otrzymali dodat-
kowego wynagrodzenia ani dni wolnych. W związku z nieprawidłowościami stwierdzo-
nymi w trakcie kontroli inspektor pracy wydał stosowne środki prawne celem ich usu-
nięcia. Pracodawcę ukarano mandatem karnym (2000zł). 

W związku z poleceniem Głównego Inspektora Pracy, inspektorzy pracy w ra-
mach tematu „Kontrole przestrzegania prawa pracy, w tym bhp w placówkach handlo-
wych w okresie przedświątecznym” przeprowadzili w marcu 2007 roku kontrole w 17 
placówkach handlu detalicznego, w tym w 5 placówkach wielkopowierzchniowych. 
Ustalenia z tych kontroli są zbieżne z wynikami kontroli przeprowadzonych w ramach 
tematu „Przestrzeganie prawa pracy, w tym bhp, w placówkach handlu detalicznego” 
(patrz pkt 5.4. niniejszego rozdziału).  

Nieprawidłowości stwierdzone w czasie tych kontroli, jak i innych kontroli pro-
wadzonych w placówkach handlowych oraz osiągnięte w ich wyniku efekty, uzasadnia-
ją kontynuowanie tego typu kontroli w przyszłości. Kontrole te powinny mieć charakter 
bardziej wybiórczy i koncentrować się przede wszystkim na zagadnieniach, w zakresie 
których występują najistotniejsze nieprawidłowości, na przykład na rozliczaniu czasu 
pracy i sposobie jego ewidencjonowania oraz prowadzeniu prac transportowych. 

Realizując polecenie kierownictwa Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy 
pracy w ramach tematu „Kontrole przestrzegania prawa pracy w firmach prowadzących 
punkty przyjmowania zakładów i gier losowych” przeprowadzili 20 kontroli w zakresie 
przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy w 
24 punktach przyjmowania zakładów oraz gier losowych. W powyższych punktach pra-
cę wykonywały 42 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W zdecydowanej 
większości przypadków siedziby kontrolowanych pracodawców znajdowały się na tere-
nie innego Okręgu. W związku z tym dokumentacja z tych kontroli została przekazana 
do właściwego Okręgu celem przeprowadzenia kontroli w siedzibie firmy. Z tych 
względów trudno ocenić skalę naruszeń przepisów o czasie pracy w tego typu przed-
siębiorstwach. Niemniej dokonane ustalenia pozwalają wnioskować, że nieprawidłowo-
ści w tym względzie występują, a główną przyczyną naruszania przepisów o czasie 
pracy jest zbyt mała obsada osobowa. Najczęściej w punktach przyjmowania zakładów 
i gier losowych pracuje po 2 pracowników. W przypadku absencji chorobowej, korzy-
stania z urlopu wypoczynkowego przez jednego z pracowników drugi pracuje z naru-
szeniem przepisów o czasie pracy. Należy również zauważyć, że praca w punktach 
przyjmowania zakładów i gier losowych jest wykonywana nie tylko na podstawie umo-
wy o pracę, ale również na podstawie umów cywilnoprawnych. Pracownicy w trakcie 
kontroli potwierdzili, że ich wolą jest świadczenie pracy na podstawie umów zlecenia. 
Pracę w punktach bukmacherskich wykonują również osobiście osoby prowadzące 
działalność gospodarczą na podstawie stosownych umów z firmami bukmacherskimi. 

W roku sprawozdawczym w ramach tematu „Przestrzeganie przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy na stacjach paliw płynnych” inspektorzy pracy Okręgu prze-
prowadzili 24 kontrole, w tym 2 kontrole w rozlewniach gazu płynnego propan-butan i 
22 kontrole w działających stacjach LPG. Kontrolami objęto wszystkie stacje LPG, z 
których pracodawcy nie udzielili odpowiedzi nt. wykonania decyzji nakazowych skiero-
wanych do nich w wyniku wcześniejszych kontroli lub dla decyzji zmieniono termin wy-
konania zarządzeń. Przeprowadzone kontrole wykazały, że stan przestrzegania prze-
pisów prawa pracy przez pracodawców zatrudniających pracowników w stacjach LPG 
jest zróżnicowany. Pozytywnym zjawiskiem jest stan w zakresie wypadkowości, gdyż w 
kontrolowanych zakładach w latach 2005-2007 stwierdzono tylko jeden wypadek przy 
pracy. Poprawa wystąpiła w zakresie przygotowania pracowników do wykonywania 
pracy, a szczególnie w dziedzinie: badań lekarskich, szkoleń w dziedzinie bezpieczeń-
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stwa i higieny pracy, wyposażenia w odzież i obuwie robocze oraz sprzęt ochrony in-
dywidualnej. Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast brak kwalifikacji do tankowania 
samochodów autogazem, który stwierdzono u 4 pracowników. Przeprowadzone kontro-
le wykazały dobry stan techniczny odmierzaczy, instalacji oraz zbiorników magazyno-
wych autogazu. W ocenie inspektorów pracy, z uwagi na zagrożenia powodowane 
przez propan-butan, wskazane są dalsze kontrole specjalistyczne u innych pracodaw-
ców zajmujących się w szczególności sprzedażą detaliczną autogazu. Na zakończenie 
należy dodać, że w ramach tematu w październiku 2008 roku w siedzibie Okręgu dla 
pracodawców prowadzących działalność w zakresie dystrybucji gazu płynnego zorga-
nizowano szkolenie na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rozlewniach gazu płyn-
nego i stacjach autogazu. W szkoleniu uczestniczyło 42 pracodawców. 
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VI.  WYNIKI KONTROLI REALIZOWANYCH W RAMACH ZA-
DAŃ WŁASNYCH OIP  

 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku sprawozdawczym Okręg oprócz działań 
rutynowych, długofalowych i rocznych realizował również inne zadania, w tym wynika-
jące z uwarunkowań regionalnych występujących na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego. W tych ramach realizowano następujące tematy: 

 Kontrole zakładów branż charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem często-
ści wypadków przy pracy.  

 Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach obróbki drewna.  
W niniejszym rozdziale omówiono realizację tych zadań.  

 
6.1. Kontrole zakładów charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem często-

ści wypadków przy pracy, a w szczególności prowadzących działalność 
na terenie powiatów charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem czę-
stości wypadków przy pracy 

 

Województwo warmińsko-mazurskie należy do województw, w których od lat 
notuje się jeden z najwyższych wskaźników częstości wypadków przy pracy. W związ-
ku z tym w roku sprawozdawczym zaplanowaliśmy kontrole w zakładach, w których:  

- wskaźnik częstości wypadków przy pracy jest wyższy od wskaźnika często-
ści wypadków dla województwa warmińsko-mazurskiego, 

- istnieje duże prawdopodobieństwo występowania bezpośrednich zagrożeń 
dla zdrowia i życia pracowników.  

Przy planowaniu kontroli uwzględnialiśmy zróżnicowanie terytorialne występowania 
wypadków przy pracy w naszym regionie. Celem kontroli było w szczególności ujaw-
nienie zagrożeń wypadkowych, a następnie podjęcie stosownych działania zmierzają-
cych do ich usunięcia. Aby to osiągnąć staraliśmy się wobec pracodawców stosować 
wszystkie dostępne nam środki prawne, w tym także te, których konsekwencją było 
podwyższenie płatnikowi składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeżeli w czasie dwóch 
kolejnych kontroli u pracodawcy stwierdzaliśmy rażące naruszenie przepisów bezpie-
czeństwa i higieny pracy w uzasadnionych przypadkach występowaliśmy do właściwej 
jednostki organizacyjnej ZUS z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi o 100% składki 
na ubezpieczenie wypadkowe.  

W ramach tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 453 kontrole. Większość 
wśród tych zakładów stanowiły zakłady branży budowlanej (budowy) i przetwórstwa 
przemysłowego, które charakteryzują się jednym z najwyższych wskaźników częstości 
wypadków przy pracy. W celu skutecznego usuwania zagrożeń wypadkowych u niektó-
rych pracodawców kontrole podejmowaliśmy kilkakrotnie w ciągu roku. 

W trakcie kontroli inspektorzy pracy ujawnili wiele nieprawidłowości w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy. Stwierdzono aż 217 przypadków wykonywania prac w warunkach bezpo-
średniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników. W tych przypadkach inspektorzy 
pracy wstrzymywali prace. 

W celu usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości, inspektorzy 
pracy wydali łącznie 2618 zarządzeń nakazowych, w tym wspomnianych 217 decyzji 
wstrzymania prac oraz 93 decyzje skierowania do innych prac pracowników zatrudnio-
nych przy wykonywaniu prac, do których nie posiadali kwalifikacji. Ponadto do praco-
dawców skierowano 241 wystąpień zawierających łącznie 668 wniosków. W związku 
ze stwierdzonymi w czasie kontroli wykroczeniami, 141 osób ukarano mandatami kar-
nymi na łączną kwotę 162450zł, a w 23 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do 
sądu. Według informacji posiadanych na dzień sporządzania niniejszego sprawozda-
nia, pracodawcy wykonali 2255 decyzji (ok. 86% wydanych) oraz uwzględnili 427 wnio-
sków zawartych w wystąpieniach (ok. 62% wydanych). W efekcie tego usunięto więk-
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szość nieprawidłowości, o których mowa wyżej, w tym wszystkie zagrożenia dla życia i 
zdrowia ludzi. Ponadto w pięciu przypadkach, na wniosek inspektora pracy, ZUS pod-
niósł płatnikowi o 100% składkę na ubezpieczenie wypadkowe na najbliższy rok skład-
kowy. 

Na wykresie zamieszczonym poniżej określono zakres przedmiotowy najczę-
ściej wydawanych decyzji. 

Wykres nr 6.1.1. 

Zakres przedmiotowy wydanych decyzji

110

14

20

38

45

61

93

184

248

251

412

418

724

pozostałe

odzież i obuwie robocze

wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie

transport

magazynowanie i składowanie

zaplecze higieniczno-sanitarne

ocena ryzyka zawodowego

czynniki szkodliwe

obiekty pomieszczenia pracy

przygotowanie do pracy

urządzenia i instalacje energetyczne

maszyny i urządzenia techniczne

stanowiska i procesy pracy

 
 Wykres nr 6.1.2. 

Zakres przedmiotowy wniosków zawartych w wystąpieniach

1

15

25

26

140

217

264

rodzicielstwo

wynagrodzenie za pracę 

urlopy pracownicze

czas pracy

legalność zatrudnienia

stosunek pracy

bezpieczeństwo i higiena pracy

 
 
Z powyższego zestawienia wynika, podobnie jak w latach poprzednich, że 

stwierdzone nieprawidłowości najczęściej dotyczyły: 
 stanowisk i procesów pracy, w tym nieprawidłowego prowadzenia robót budow-

lanych, 
 maszyn i urządzeń technicznych, w tym braku lub niewłaściwych urządzeń 

ochronnych przy maszynach, nieprawidłowego posadowienia, montażu lub wy-
konania rusztowania oraz jego wyposażenia w urządzenia zapewniające bez-
pieczną pracę (kotwienie, piony komunikacyjne, obarierowanie, pomosty, itp.), 

 urządzeń i instalacji energetycznych, w tym braku pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej, braku lub niewłaściwej ochrony przeciwporaże-
niowej,  

 przygotowania pracowników do pracy, w tym braku dodatkowych uprawnień 
kwalifikacyjnych budowlanych oraz energetycznych, 

 obiektów i pomieszczeń pracy, w tym braku zabezpieczenia lub niewłaściwego 
oznakowania miejsc niebezpiecznych, braku niezbędnego zabezpieczenia i 
oznakowania strefy niebezpiecznej na placu budowy, braku zabezpieczenia 
placu budowy przed dostępem osób nie zatrudnionych, 
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 czynników szkodliwych, w tym braku lub nieużywaniu środków ochrony indywi-
dualnej.  

 
Wyniki przeprowadzonych kontroli oraz dane statystyki publicznej dot. wypad-

ków przy pracy z terenu regionu warmińsko-mazurskiego, wskazują na potrzebę kon-
tynuowania kontroli w zakładach branż charakteryzujących się wysokim wskaźnikiem 
częstości wypadków przy pracy oraz szukania i podejmowania innych działań prewen-
cyjnych oraz działań promujących ochronę pracy, w tym polegających na udostępnia-
niu pracodawcom materiałów profilaktycznych dotyczących problematyki wypadkowej 
oraz oceny ryzyka zawodowego. W szczególności należy przeprowadzić ponowne kon-
trole u pracodawców, którzy pomimo upływu terminu realizacji decyzji nie poinformo-
wali inspektora pracy o ich realizacji. Ponadto coraz powszechniej będziemy stosować 
środki prawne, których konsekwencją będzie podwyższenie składki na ubezpieczenie 
wypadkowe pracodawcy, który w sposób rażący będzie naruszał przepisy dot. bezpie-
czeństwa i higieny pracy. 
 
6.2.  Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach obróbki drewna 
 

W roku sprawozdawczym w ramach tematu przeprowadzono 23 kontrole, w tym 
12 w zakładach produkujących meble lub elementy meblowe. Kontrolą objęto 1617 
pracowników, w tym 491 kobiet. W tabeli zamieszczonej niżej określono zakres kontroli 
oraz stwierdzone nieprawidłowości i środki wydane w celu ich usunięcia 

Tabela nr 6.2.1. 

Badane zagadnienie 

Liczba zakładów, w których: 

problem 
badano 

stwier-
dzono 
niepra-

widłowo-
ści 

problem 
nie wy-
stąpił 

 

Informacje ogólne    

Czy zostały wykonane wcześniej wydane decyzje IP? 23   

Czy zostały wykonane wnioski z wystąpienia IP? 23   

Szkolenia bhp    

Czy pracowników poddano szkoleniom wstępnym? 23   

Czy pracowników poddano szkoleniom okresowym? 20 3  

Czy pracodawca odbył szkolenie dla pracodawców? 21 2  

Czy pracodawca odbył szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp?    

Badania lekarskie    

Czy pracowników poddano wstępnym badaniom lekarskim? 23   

Czy pracowników poddano okresowym badaniom lekarskim? 22 1  

Dodatkowe kwalifikacje    

Czy pracownicy posiadają wymagane dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne? 22 1  

Ocena ryzyka zawodowego    

Czy pracodawca posiada udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego? 21 2  

Czy poinformowano prac. o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą? 19 4  

Czy pracodawca konsultuje z pracownikami działania zw. z bhp? 23   

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe    

Czy pracodawca posiada aktualne wyniki badań i pomiarów cz. sz. dla zdrowia? 16 7  

Czy pracownicy narażeni są na działanie cz. sz. powyżej dopuszczalnych norm? 8 15  

Czy pracodawca dostarczył pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej? 22 1  

Czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem? 22 1  

Czy stosowane środki ochrony indywidualnej posiadają ocenę zgodności CE? 22 1  

Czy pracodawca wyposażył pracowników w odpowiednią odzież i obuwie robocze? 22 1  

Obiekty i pomieszczenia pracy    

Czy obiekty i pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysokości, po-
wierzchni i kubatury w zależności od wykonywanej technologii, rodzaju prac, liczby pra-
cowników i czasu ich przebywania? 

23   

Czy użytkowane obiekty i pomieszczenia pracy są we właściwym stanie technicznym? 20 3  

Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne    

Czy pracodawca zapewnił pomieszczenia higieniczno-sanitarne? 22 1  

Czy pomieszczenia i urządzenia spełniają wymagania? 12 11  

Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie    

Czy w pomieszczeniach zakładu jest zapewniona wymiana powietrza? 22 1  

Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono temperaturę zgodnie z przepisami bhp? 22 1  

Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono oświetlenie dzienne zgodnie z wymaganiami? 21 2  
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Stanowiska i procesy pracy    

Czy zapewniono zgodne z przepisami dojścia do stanowisk pracy? 8 15  

Czy są stosowane właściwe znaki i barwy bezpieczeństwa? 18 5  

Czy stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe, niebezpieczne, posiadają 
wyposażenie do usuwania tych czynników w miejscu ich powstawania (z wyłączeniem 
hałasu) ? 

19 4  

Czy pracownicy stosują ochronniki słuchu? 22 1  

Manipulacja dłużyc, wyrzynka kłód    

Czy rampa manipulacyjna ma wymiary umożliwiające prowadzenie manipulacji dłużyc i 
wyrzynki kłód w sposób zapewniający swobodny dostęp do przerzynanego drewna? 

5 0 18 

Czy dłużyce przeznaczone do manipulacji są roztoczone w odstępach 0,7-1,0m od sie-
bie? 

2 3 18 

Czy pilarki łańcuchowe są wyposażone w urządzenie zabezpieczające przed bezpośred-
nim kontaktem ręki z łańcuchem? 

4 1 18 

Maszyny i urządzenia techniczne    

Czy użytkowane maszyny i urządzenia tech. spełniają minimalne wymagania bhp? 10 13  

Czy użytkowane maszyny i urządzenia posiadają ocenę zgodności CE? 22 1  

Czy opracowano i udostępniono do korzystania instrukcję bhp dotyczącą obsługi maszyn 
i urządzeń technicznych? 

8 15  

Czy maszyny i urządzenia poddozorowe posiadają decyzję dopuszczenia do ruchu?  22 1  

Czy prowadzi się ewidencję okresowych przeglądów i napraw maszyn I urządzeń? 13 10  

Pilarki ramowe (traki)    

Czy wszystkie mechanizmy napędowe znajdujące się w hali traków i w podtraczu zostały 
osłonięte w sposób uniemożliwiający dostęp do nich podczas ruchu? 

5  18 

Czy podtracze zostało ogrodzone i jest zamykane na klucz przed każdym uruchomieniem 
traka? 

5  18 

Czy w przypadku ustawienia w hali kilku traków obok siebie, ich podtracza zostały od 
siebie odgrodzone i są oddzielnie zamykane?  

5  18 

Czy zapewniono pomiędzy pracownikami zatrudnionymi w hali traków i w podtraczu 
łączność sygnalizacyjną przed uruchomieniem traka? 

5   18 

Czy poinformowano pracowników o rodzaju i znaczeniu poszczególnych sygnałów? 5   18 

Czy w ramie traka umieszczono piły o należytym stanie technicznym i jednakowej szero-
kości? 

5  18 

Pilarka tarczowa wzdłużna z ręcznym posuwem materiału    

Czy pilarka jest wyposażona w osłonę piły? 18 5  

Czy pilarka została wyposażona w klin rozszczepiający zapobiegający odrzutowi materia-
łu? 

20 3  

Czy klin rozszczepiający został ustawiony w sposób prawidłowy? 7 16  

Czy przy piłowaniu wąskich elementów stosowane są przesuwadła? 23    

Pilarki tarczowe wzdłużne z mechanicznym posuwem materiału    

Czy przednia obudowa wielo-piły pilarki zabezpiecza w pełni przed wyrzutem odłamków 
drewna powstałych w trakcie obrabianego materiału? 

21 2  

Czy pilarka została wyposażona w dwa rzędy zapadek przeciw-odrzutowych? 23    

Czy zapadki są utrzymywane w stałej sprawności? 21 2  

Czy przed zapadkami przeciw-odrzutowymi jest zainstalowana osłona służąca do wy-
chwytywania drobnych odpadów powstających w toku procesu produkcyjnego? 

22 1  

Czy pracownik obsługujący pilarkę nie stoi na linie odrzutu obrabianego materiału? 22 1  

Pilarka tarczowa poprzeczna górno-wrzecionowa    

Czy pilarka posiada osłonę piły osłaniającą całkowicie tarcze piły w położeniu nierobo-
czym? 

21 2  

Czy pilarka jest wyposażona w urządzenie wykluczające samoistne wychylenie piły z 
położenia wyjściowego? 

23   

Czy w położeniu nieroboczym zęby piły nie wystają przed listwę oporową? 19 4  

Czy piła samoczynnie powraca do położenia wyjściowego i pozostaje tam do czasu jej 
ponownego wprowadzenia w ruch? 

18 5  

Czy pilarka jest wyposażona w urządzenie ograniczające wychylenie piły poza krawędź 
stołu? 

21 2  

Czy piła tarczowa jest w należytym stanie technicznym? 23    

Czy pilarka z nożnym sterowaniem ruchem posuwowym piły wyposażona jest w zabez-
pieczenie przed pochwyceniem rąk przez piłę? 

23   

Czy pilarka jest wyposażona w górną osłonę piły sprzężoną z mechanizmem podnosze-
nia piły? 

22 1   

Czy pilarka posiada urządzenie doprowadzające materiał do piły? 23   

Czy urządzenie doprowadzające posiada uchwyty przytrzymujące przecinany materiał? 23   

Strugarka wyrówniarka    

Czy niepracujące części wału nożowego przed i poza prowadnicą są osłonięte? 20 3   

Czy mechanizm napędu wału nożowego jest zabezpieczony osłoną? 22 1    

Czy szczeliny robocze w stołach są wąskie, odległości między brzegami stołu a ostrzami 
noży nie przekracza 3 mm? 

21 2   

Strugarka grubiarka    

Czy urządzenie przeciw-odrzutowe utrzymywane jest w stałej sprawności? 21 2   

Czy strugarka jest wyposażona w osłonę zapobiegającą dostaniu się rąk do zespołów 
strugarki oraz zapewniającą zatrzymanie odrzucanych odpadów i wiórów? 

22 1   
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Czy na strugarce o jednolitym przednim walcu i jednolitej listwie dociskowej struganych 
jest kilka elementów? 

23     

Czy pracownik obsługujący strugarkę stoi w linii odrzutu obrabianego elementu? 23     

Frezerka dolnowrzecionowa    

Czy frezarka została wyposażona w osłonę stałą zakrywającą frez od strony nieroboczej 
oraz w osłony wymienne odpowiednie do rodzaju frezowania, wielkości freza i grubości 
obrabianego elementu?  

16 2 5 

Czy podczas frezowania z długim trzpieniem frezerskim, trzpień został podparty ramie-
niem wsporczym? 

18  5 

Czy podczas frezowania prostoliniowego przy prowadnicy stosowane są urządzenia 
dociskowe i przeciwodrzutowe  takie jak grzebienie przeciwodrzutowe, sprężyny doci-
skowe, rolki dociskowe lub urządzenie do mechanicznego przesuwu? 

18   5 

Czy w końcowej fazie frezowania prostoliniowego przy prowadnicy używane są popycha-
cze (przesuwadła)? 

18   5 

Czy przy frezowaniu krzywoliniowym stosowane są osłony w postaci pierścienia ochron-
nego lub kołka wolnoobrotowego? 

18   5 

Czy wzorniki przeznaczone do frezowania krzywoliniowego mają uchwyty pozwalające 
na niezawodne ich trzymanie oraz zaciski do mocowania frezowanego elementu? 

18  5 

Frezarki górnowrzecionowe    

Czy frezarka posiada zabezpieczenia urządzenia sterującego ruchem wrzeciona frezarki 
przed niezamierzonym wprowadzeniem go do ruchu   ? 

18  5 

Czy frezarka jest wyposażona w osłonę frezu? 16 2 5 

Czy szablony znajdujące się na wyposażeniu frezarki mają zaciski uniemożliwiające 
wyrwanie lub obluzowanie frezowanego elementu pod wpływem sił skrawania? 

17 1 5 

Czy frezarka jest wyposażona w ssawę do wychwytywania powstających w czasie ob-
róbki wiórów? 

16 2 5 

Wiertarki    

Czy zespoły napędowe są wyposażone w osłony? 20 3  

Czy wiertarki jednowrzecionowe są wyposażone w osłonę wiertła? 21 2  

Czy wiertarki wielowrzecionowe (pionowe) posiadają zabezpieczenie przed dostępem do 
wierteł? 

23   

Czy wiertarki jednowrzecionowe wyposażone są w urządzenia do mocowania obrabia-
nych elementów? 

22 1  

Czy element obrabiany na wiertarce wielowrzecionowej pionowej jest zamocowany do 
stołu zaciskiem względnie opiera się o słupek oporowy? 

23   

Tokarki    

Czy tokarki kłowe mają osłony zabezpieczające pracownika i osoby postronne przed 
urazami w przypadku wyrwania z kłów obrabianego elementu? 

17 1 5 

Czy uchwyt tokarki ze szczękami mocującym element jest w czasie pracy obrabiarki 
zabezpieczony osłoną? 

18   5 

Szlifierki taśmowe    

Czy koła napędowe i napinające w szlifierce z ruchomym stołem są osłonięte? 17 1 5 

Czy szlifierki taśmowe z ruchomym stołem są wyposażone w zabezpieczenia przed 
gromadzeniem się ładunków elektryczności statycznej? 

15 3 5 

Czy szlifierki podłączone są do odrębnej instalacji odpylania, odprowadzającej pyły do 
wydzielonego miejsca składowania? 

18   5 

Szlifierka tarczowa (pionowa)    

Czy szlifierka wyposażona jest w osłonę zakrywającą niepracującą części tarczy? 22 1   

Czy stół szlifierki jest dosunięty do tarczy? 22 1   

Czy szlifowanie elementów odbywa się po stronie tarczy schodzącej do dołu? 23    

Czy szlifierka podłączona jest do instalacji odpylającej? 22 1   

Obrabiarki kombinowane    

Czy nie pracujące narzędzia zostały zdjęte, jeżeli nie są wbudowane w korpus obrabiar-
ki? 

17 1 5 

Urządzenia i instalacje energetyczne    

Czy instalacje i urządzenia elektryczne mają zapewnioną ochronę przed porażeniem - 
dotykiem bezpośrednim? 

23    

Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim została 
potwierdzona pomiarami? 

21 2  

Czy instalacje i urządzenia elektryczne mają zapewnioną ochronę przed porażeniem - 
dotykiem pośrednim? 

23    

Czy skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem  pośrednim została po-
twierdzona pomiarami? 

20 3    

Czy urządzenia i instalacje energetyczne są właściwie eksploatowane? 17 6  

Transport     

Czy wózki podnośnikowe z napędem silnik. posiadają decyzję UTD na eksploatację? 22 1  

Czy operator wózka posiada uprawnienia do obsługi wózka? 22 1  

Czy operator wózka posiada zezwolenie na jazdę wózkiem po terenie zakładu? 22 1  

Czy taśmociągi posiadają na dolnym pasie przed kołem napędowym listwę zagarniającą 
odpady? 

23   

Czy taśmociągi posiadają w tym miejscu urządzenia do zatrzymania? 23   

Rozwóz kłód    

Czy załadowane na wózek kłody zostały zabezpieczone przed spadnięciem z platformy? 5  18 
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Czy wózki podnośnik. do przewozu kłód z płyty na kwatery wyposażone są w chwytaki? 5  18 

Składowanie i magazynowanie    

Czy składy materiału usytuowane są poza strefą elektrycznej linii napowietrznej? 23    

Czy materiały są właściwie składowane lub /i magazynowane? 19 4  

Czy wejścia do zbiornika trocin posiada wyłącznik krańcowy, wyłączający przenośnik 
ślimakowy, wyprowadzający trociny ze zbiornika? 

22 1  

Składowanie surowca tartarcznego 

Czy mygłą (mygły) są zabezpieczone przed obsunięciem się dłużyc? 5  18 

Składowanie kłód    

Czy kłody złożone na legarach są zabezpieczone przed staczaniem się skrajnych sztuk 
za pomocą zaciosów lub przez podklinowanie? 

3 2 18 

Składowanie materiałów tartych    

Czy zachowana jest zasada, że wysokość sztapla nie przekracza jego dwukrotnej szero-
kości (praktycznie 3m przy ręcznym, a 6m przy mechanicznym sztaplowaniu)?   

23    

Czy pracownicy prowadzący sztaplowanie są wyposażeni w drabiny do wchodzenia i 
schodzenia ze sztapli? 

20 3  

 

Środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 298 decyzji oraz skierowali do pracodawców 
92 wnioski. W związku z ujawnionymi wykroczeniami, 3 osoby ukarano mandatami karnymi w łącznej wysokości 4200zł. 
Według informacji posiadanych na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, pracodawcy wykonali 267 decyzji (ok. 
90% wydanych) i uwzględnili 46 wniosków (50% wydanych). W efekcie usunięto większość nieprawidłowości. 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że najczęstsze nieprawidłowości to niewła-

ściwy stan techniczny maszyn i urządzeń technicznych (dot. w szczególności pilarek 
tarczowych wzdłużnych z ręcznym posuwem materiału). W 15 zakładach użytkowane 
maszyny i urządzenia techniczne nie spełniały minimalnych wymagań z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Także w 15 zakładach pracownicy narażeni byli na działa-
nie czynników szkodliwych powyżej dopuszczalnych norm, a w 7 brak było aktualnych 
wyników badań i pomiarów tych czynników. Wiele nieprawidłowości dot. stanowisk i 
procesów pracy. Najczęściej nie zapewniano właściwego dojścia do stanowisk pracy. 
W 6 zakładach urządzenia i instalacje energetyczne nie były właściwie eksploatowane. 
Niewiele mniej nieprawidłowości stwierdzano w obszarach związanych z przygotowa-
niem pracowników do pracy. Na 23 kontrolowane zakłady w 2 stwierdzono brak szko-
leń bhp pracodawców. Brak szkoleń okresowych pracowników stwierdzono w trzech 
zakładach (dot. to łącznie 71 pracowników). W 11 zakładach pomieszczenia higienicz-
no-sanitarne nie spełniały wymagań im stawianych, a w jednym zakładzie pracodawca 
nie zapewnił pracownikom takich pomieszczeń. Inspektorzy pracy zgłaszali uwagi rów-
nież do stanu pomieszczeń pracy. W 3 zakładach pomieszczenia te były w niewłaści-
wym stanie technicznym. Czterech pracodawców nie poinformowało pracowników o 
ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.  

Podsumowując należy stwierdzić, że przeprowadzone kontrole wykazały nie-
prawidłowości we wszystkich kontrolowanych zakładach, choć w zróżnicowanej skali. 
We wszystkich kontrolowanych zakładach w wyniku realizacji środków prawnych wy-
danych przez inspektorów pracy osiągnięto pozytywne efekty. Wyniki kontroli wskazują 
na konieczności kontynuowania kontroli. 
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VII.  PREWENCJA I PROMOCJA OCHRONY PRACY 
  

 W 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich, oprócz działań kontrolno-
nadzorczych Okręg realizował działania promujące ochronę pracy oraz inne działa-
nia prewencyjne. Zadania te odgrywają coraz istotniejszą rolę w naszej działalności. 
Przedsięwzięcia te rozwijane są we współpracy z partnerami społecznymi, głównie 
związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, a także samorządem lokalnym, 
organizacjami społecznymi oraz środkami masowego przekazu.  

Realizując program działania Państwowej Inspekcji Pracy pracownicy OIP w 
2008 roku realizowali następujące tematy promocyjno-prewencyjne: 

 Działania wspomagające kontrole z zakresu przestrzegania prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy - spełnianie minimalnych wymagań 

 Działania wspomagające kontrole z zakresu przestrzegania prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy - Program informacyjno-edukacyjny „Młodzi 
pracownicy 2008” 

 Kampania informacyjno-promocyjna – ochrona pracy w rolnictwie indywidual-
nym 

 Kampania informacyjno-kontrolna „Mniej dźwigaj 2008” - zagrożenia jakie stwa-
rzają ręczne prace transportowe w sektorze budownictwa i handlu 

 Kampania informacyjno-promocyjna Ocena ryzyka zawodowego 

 Program prewencyjno-promocyjny w budownictwie 

 Program prewencyjny dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom przeciążenia 
psychicznego i stresu w miejscu pracy 

 Przestrzeganie prawa pracy w mikro-przedsiębiorstwach (do 9 pracujących) 

 Szkolenia dla partnerów społecznych 

 Konkursy 

 Targi 
W rozdziale omówiono realizację ww. tematów. 

 
7.1. Działania wspomagające kontrole z zakresu przestrzegania prawa pracy, 

w tym bezpieczeństwa i higieny pracy - spełnianie minimalnych wymagań 

 
Cel realizacji niniejszego tematu to popularyzacja problematyki dotyczącej mi-

nimalnych wymagań wynikających ze standardów unijnych dla maszyn i urządzeń 
technicznych za pośrednictwem mediów, a także przy okazji imprez masowych, konfe-
rencji, sympozjów itp. 

 
Grupy objęte programem 
 

 Liczba pracodawców objętych programem (podczas działań kontrolnych): 
- ogółem: - 40 pracodawców, 
- wg stanu zatrudnienia: 

 do 9:   - 16 pracodawców, 

 od 10 do 49:  - 15 pracodawców, 

 od 50 do 249:  -  9 pracodawców. 

 Liczbę pracodawców użytkowników maszyn zaliczanych w sprawozdawczości 
GUS do szczególnie niebezpiecznych: - 34. 

 
Podjęte działania  
 

W czasie przeprowadzonych kontroli, w trakcie których realizowano działania 
promocyjne – udzielono porad: 

- prawnych: - 124, 
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- technicznych: - 219. 
 

W dniu 14 marca Okręg przeprowadził szkolenie dla pracodawców lub ich 
przedstawicieli z sektora produkcji drewna i wyrobów z drewna w zakresie spełnienia 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przez użytkowany 
sprzęt roboczy. Podczas szkolenia poruszono następujące zagadnienia:  

- zagrożenia wypadkowe w przemyśle drzewnym (w zakładach tej branży 
każdego roku na terenie Warmii i Mazur dochodzi do kilkunastu wypadków, 
które kończą się śmiercią lub ciężkim uszkodzeniem ciała – kalectwem pra-
cowników),  

- przykłady wypadków związanych z obsługą maszyn stolarskich,  
- koncepcja bezpieczeństwa maszyn w Unii Europejskiej i w Polsce,  
- obowiązki pracodawców wynikające z wymogów dyrektywy unijnej 

89/655/EWG transponowanej do polskiego prawa rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczą-
cych bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy, 

- przykłady działań dostosowawczych, mających na celu spełnienie wymagań 
minimalnych.  

W szkoleniu wzięło udział 37 pracodawców branży drzewnej. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali materiały informacyjne i wydawnictwa PIP. 

W dniu 17 marca w „Gazecie Olsztyńskiej” w dodatku „Praca i Edukacja” ukazał 
się artykuł: „Oszczędzanie na pracowniku”. W artykule przekazano informację, że w 
wielu przypadkach świadomość pracodawców w zakresie bezpieczeństwa użytkowania 
maszyn jest znikoma. Ponadto podano informację na temat zorganizowanego szkole-
nia dla pracodawców z sektora produkcji drewna i wyrobów z drewna w zakresie speł-
nienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i zachęcano pracodawców 
do korzystania z pomocy inspekcji pracy w formie szkoleń, porad i wydawnictw.  

Podczas seminarium nt. „Rozwój inżynierii bezpieczeństwa maszyn – Nowa Dy-
rektywa Maszynowa 2006/42/WE”, zorganizowanego przez Politechnikę Warszawską 
– Wydział Inżynierii Produkcji i firmę ELOKON Polska Sp. z o.o. w dniu 23 kwietnia, 
nadinspektor pracy wygłosił referat nt. dostosowania maszyn do wymagań minimal-
nych dyrektywy Narzędziowej 89/655/EWG. Wydruk slajdów z przedstawionej prezen-
tacji przedstawiono w załączeniu. W seminarium udział wzięło około 100 osób, głównie 
pracowników służby utrzymania ruchu z zakładów przemysłowych z terenu kraju. 

Sposób dystrybucji w 2008 roku przez Okręg wydawnictw PIP dotyczących te-
matyki wymagań minimalnych przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela nr 7.1.1. 

Nazwa wydawnictwa 

Sposób rozdysponowania wydawnictw 
Ilość rozdy-
sponowana 
wydawnictw 

ogółem 

Imprezy 
(targi, 

stoiska) 

 
Porady 

 
Kontrole 

Szkole-
nia 

Partne-
rzy 

spo-
łeczni 

Sprzęt roboczy - minimalne wymagania.                             
Frezarki dolnowrzecionowe pionowe  58 1 49 102 10 170 

Sprzęt roboczy - minimalne wymagania.                       
Strugarki grubiarki jednostronne 22 1 49 102 10 184 

Sprzęt roboczy - minimalne wymagania.                              
Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem  64 1 49 98 10 222 

Sprzęt roboczy - minimalne wymagania.                              
Szlifierka dwutarczowa  54 0 49 122 25 250 

Sprzęt roboczy - minimalne wymagania.                                     
Tokarka uniwersalna 77 0 48 102 10 237 

Sprzęt roboczy - minimalne wymagania.                             
Wiertarka stołowa  58 0 49 133 10 250 

Sprzęt roboczy - minimalne wymagania.                          
Wytłaczarka do tworzyw sztucznych  56 0 9 42 10 117 

Sprzęt roboczy - minimalne wymagania.                       
Wtryskarka do tworzyw sztucznych 66 0 8 39 10 123 
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Sprzęt roboczy - minimalne wymagania.                              
Młyn do tworzyw sztucznych 45 0 8 54 10 117 

Sprzęt roboczy - minimalne wymagania   
(broszura listą kontrolną) 0 1 30 37 0 68 

Sprzęt roboczy - minimalne wymagania.                                
Poradnik dla pracodawców i sip (broszura) 0 9 16 57 8 90 

 
Na zakończenie należy dodać, że podstawową przyczyną niedostosowania 

przez pracodawców maszyn do wymagań minimalnych jest niedostrzeganie nieprawi-
dłowości oraz niedostateczna znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki w spra-
wie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Zdarzają się jeszcze praco-
dawcy, którzy nie wiedzą o obowiązku dostosowania maszyn do minimalnych wyma-
gań. W ocenie inspektorów pracy nie jest słuszne stwierdzenie, że główną lub jedną z 
głównych przyczyn niedostosowania parku maszynowego jest trudna sytuacja ekono-
miczna lub zbyt duże koszty wiążące się z dostosowaniem maszyn do minimalnych 
wymagań.  Usunięcie większości stwierdzonych nieprawidłowości polegających m.in. 
na zainstalowaniu prawidłowej (skutecznej) osłony, prawidłowym oznakowaniu maszyn 
lub ich elementów sterowniczych, opracowaniu instrukcji nie wymagało dużych nakła-
dów finansowych.   
 
7.2. Działania wspomagające kontrole z zakresu przestrzegania prawa pracy, 

w tym bezpieczeństwa i higieny pracy - Program informacyjno-edukacyjny 
„Młodzi pracownicy 2008” 
 
Główny cel programu to zwiększenie wśród młodych pracowników świadomości 

zagrożeń związanych z pracą, promocja tematyki bezpieczeństwa pracy w edukacji 
oraz przygotowania młodych ludzi w zakresie bhp do pracy zawodowej. W tabeli za-
mieszczonej poniżej zestawiona działania podejmowane przez Okręg w celi realizacji 
tego programu. 

Tabela nr 7.2.1. 
Liczba szkół zaangażowanych w program edukacyjny w roku szkolnym 2007/2008 – wszyscy na-
uczyciele realizujący program łącznie z tymi, którzy nie otrzymali świadectwa 

82 

Liczba nauczycieli zrekrutowanych do programu edukacyjnego w roku szkolnym 2007/2008 (liczbę 
uczestników szkoleń dla nauczycieli w OIP), 

45 

Liczba nauczycieli, którzy kontynuowali realizację programu edukacyjnego (nauczyciele, którzy 
zostali zrekrutowani do programu w roku szkolnym 2006/2007 i realizowali program w roku szkolnym 
2007/2008) 

34 

Liczba lekcji przeprowadzonych w szkołach w roku szkolnym 2007/2008 w związku z programem 
„Kultura bezpieczeństwa” - ogółem 

333 

Liczba lekcji przeprowadzonych w szkołach w roku szkolnym 2007/2008 w związku z programem 
„Kultura bezpieczeństwa” z udziałem inspektora pracy/ pracownika OIP 

27 

Liczba dodatkowych szkoleń i spotkań z uczniami, nauczycielami w związku z kontynuacją kampanii 
„Młodzi pracownicy – bezpieczny start” w 2008 roku. 

5 

Liczba uczestników dodatkowych szkoleń i spotkań z uczniami, nauczycielami w związku z kontynu-
acją kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” w 2008 roku 

393 

Liczba osób, które brały udział w „Dniach otwartych” zorganizowanych w OIP w związku z realizacją 
tematu  

750 

Liczba informacji w mediach związanych z realizacją tematu: 
a) ogółem 
b) radio  
c) telewizja 
d) prasa lokalna 

 
- 66 
- 21 
- 10 
- 35 

Liczba imprez targowych/ dni kariery, itp., w których brał udział OIP w związku z realizacją kampanii, 
wraz z przybliżoną liczba uczestników 

3/1500 

 
Poniżej przykłady działań podejmowanych w Okręgu w związku z omawianym 

programem.  

 W dniu 28 maja, podczas zorganizowanych przez Komendę OHP  
i Wojewódzki Urząd Pracy Ogólnopolskich Targów Pracy odbywających się  
w Urzędzie Wojewódzkim pod hasłem „Twoja kariera w Twoich rękach” funkcjo-
nowało stoisko informacyjno-konsultacyjne OIP, gdzie można było uzyskać po-
radę prawną z zakresu prawa pracy oraz otrzymać wydawnictwa PIP.  
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Targi odwiedziło ok. 1500 osób poszukujących pracy. Swoje oferty pracy pre-
zentowało natomiast 21 pracodawców. Ponadto podczas Targów można było 
uzyskać informacje nt. oferty szkoleniowo-edukacyjnej z 14 firm. Jednocześnie 
uczniowie olsztyńskich szkół średnich wraz z nauczycielami, po odwiedzeniu 
ww. targów, przybyli do sali konferencyjnej OIP, gdzie uczestniczyli w prezenta-
cji multimedialnej nt. kampanii promocyjnych PIP prowadzonych w 2008 roku. 

 W dniu 29 maja, w ramach „Dni Otwartych”, w siedzibie Wojewódzkiej Komendy 
Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie odbyły się, prowadzone przez inspekto-
ra pracy z Sekcji Prewencji OIP, prezentacje dotyczące podstawowych przepi-
sów bezpieczeństwa pracy i wypadków przy pracy adresowane do uczniów  
szkół zawodowych i techników oraz wszystkich młodych ludzi podejmujących  
pierwszą pracę. W sumie prezentacje obejrzało 97 uczniów i 5 nauczycieli  
z Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcą-
cych w Olsztynie. W ramach współpracy z Komendą OHP, OIP zorganizował  
także stoisko informacyjne z wydawnictwami dot. problematyki ochrony pracy, 
na którym pracownicy OIP udzielali porad z zakresu prawa pracy i przepisów  
bhp. Ponadto w dniu 29 maja 5 nauczycieli z Zespołu Szkół Budowlanych i Ze-
społu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie otrzymało z rąk 
okręgowego inspektora pracy świadectwa uczestnictwa w programie edukacyj-
nym "Kultura bezpieczeństwa".  

 W dniu 13 marca br. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy 
OHP w Olsztynie odbył się II etap V edycji konkursu „Sprawny w zawodzie, bez-
pieczny w pracy”. Konkurs dotyczył zagadnień z zakresu wiedzy o prawie i prze-
pisach bhp i zgromadził reprezentacje wszystkich jednostek OHP z terenu wo-
jewództwa. Konkurs odbył się w formie testu składającego się z pięćdziesięciu 
pytań dot. przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz  
prawa pracy. Uczestników oceniała komisja pod przewodnictwem rzecznika pra-
sowego OIP. Zwycięzcy wywalczyli sobie prawo reprezentowania Warmii i Ma-
zur w etapie ogólnopolskim. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i 
pamiątkowe dyplomy oraz wydawnictwa PIP dot. kampanii „Młodzi Pracownicy 
2008”. 

 W dniu 28 marca w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła  
i Przedsiębiorczości w Olsztynie odbył się regionalny finał ósmej edycji konkursu 
„Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów 
rzemieślniczych”. W regionalnej edycji konkursu wzięło udział 37 uczestników. 
Po pisemnym teście, w którym uczestnicy musieli odpowiedzieć na 40 pytań, do 
ścisłego finału zakwalifikowało się 6 osób.  Laureaci konkursu otrzymali nagrody 
rzeczowe (rowery górskie, sprzęt audio i turystyczny) ufundowane przez OIP w 
Olsztynie i Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.  

 W dniu 18 czerwca w Lubawie odbył się konkurs wiedzy z zakresu przepisów  
bhp, ppoż.  i udzielania pierwszej pomocy  dla pracowników młodocianych za-
trudnionych w zakładach  pracy z terenu dwóch powiatów - nowomiejskiego  
i iławskiego. Konkurs, w którym wzięło udział 108 osób składał się z dwóch czę-
ści – testowej (pisemnej) i ustnej. Do finału - części ustnej jury, pod przewodnic-
twem inspektora pracy OIP Olsztyn, zakwalifikowało 8 uczestników. W przerwie 
konkursu odbyła się prelekcja na temat „Stres w pracy”, którą wygłosił zastępca 
okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych. Laureaci trzech 
pierwszych miejsc otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez 
organizatorów. 

 W dniu 9 czerwca w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Iławie odbyła się 
uroczystość wręczenia 29 nauczycielom ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
iławskiego świadectw uczestnictwa w realizowanym przez Państwową Inspekcję 
Pracy programie edukacyjnym "Kultura bezpieczeństwa". W spotkaniu uczestni-
czyli starosta i wicestarosta iławski. Świadectwa nauczycielom wręczył zastępca 
okręgowego inspektora pracy ds. prawno-organizacyjnych. W programie spo-
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tkania znalazła się ponadto, przygotowana przez OIP, prezentacja dotycząca 
wypadków przy pracy zbadanych w latach 2007 i 2008 przez inspektorów na-
szego Okręgu. 
 
Działania promocyjne prowadzone w związku z realizacją tematu „Młodzi pra-

cownicy 2008” budziły duże zainteresowanie lokalnych mass mediów. Z pewnością 
miał na to wpływ szeroki zakres działań w powyższym temacie, a także atrakcyjna for-
ma prezentacji - bilbordy, plakaty, filmy, wydawnictwa PIP – dotyczące kampanii. Re-
asumując należy uznać, że rozłożenie realizacji kampanii na lata wydaje się bardzo 
trafne, gdyż pozwala na dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. Na wysoką ocenę pro-
gramu wskazują nauczyciele, którzy chętnie realizują go w swoich szkołach, dostrzega-
jąc potrzebę edukacji młodzieży z zakresu prawa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Ponadto inspektorzy pracy podczas 30 kontroli przekazali pracodawcom i pra-
cownikom młodocianym informacje nt. uprawnień i ochrony pracy młodych pracowni-
ków, wręczając jednocześnie wydawnictwa PIP.  
 
7.3. Kampania informacyjno-promocyjna – ochrona pracy w rolnictwie indywi-

dualnym 
 

W 2008 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego podjęto szereg 
działań zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnic-
twie indywidualnym. Kampania prewencyjno-promocyjna prowadzona była wśród rolni-
ków indywidualnych, dzieci i młodzieży wiejskiej. Poprzez szkolenia, konkursy, prelek-
cje, pogadanki i wystawy promowano prawidłowe zachowania podczas wykonywania 
pracy w gospodarstwie rolnym. Szczególną uwagę zwracano na bezpieczeństwo dzie-
ci, które są częstymi ofiarami wypadków.  

Podczas prelekcji dla młodzieży ze szkół rolniczych prezentowano zdarzenia 
zaistniałe w 2007 roku na terenie Warmii i Mazur powodujące wypadki przy pracy rolni-
czej, z tytułu których przyznano świadczenia (wg danych KRUS - 931 wypadków) i wy-
padki z ofiarami śmiertelnymi (wg danych KRUS – 6 wypadków). W trakcie szkolenia 
omawiano także zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych przy 
produkcji rolniczej oraz zagrożeń wynikających z ich niewłaściwej eksploatacji. W na-
wiązaniu do ww. tematu wyświetlano film pt. „Praca i zabawa bywają niebezpieczne”. 
Wszyscy uczniowie otrzymali wydawnictwa PIP dotyczące zagadnień rolnictwa indywi-
dualnego tj. „Bezpieczeństwo w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Lista kontrol-
na”, „Pilarki łańcuchowe w gospodarstwie rolnym”, „Pilarki tarczowe. Bezpieczna eks-
ploatacja”, „Pracuj bezpiecznie. Poradnik dla rolników”. Dzieciom młodszym przedsta-
wiano prezentacje pt. „Jak bezpiecznie pomagać rodzicom w gospodarstwie rolnym”. 
Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniach, co wskazywało na duże zainte-
resowanie tematem bezpieczeństwa na wsi. Podczas prezentacji pokazywano podsta-
wowe czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym, które stwarzają duże zagroże-
nie szczególnie dla dzieci. Było to między innymi: rąbanie drewna, transport płodów 
rolnych, praca przy obsłudze zwierząt gospodarskich i środkach ochrony roślin. Na 
zakończenie spotkań wyświetlano film pt. „Rodzina Porażków” oraz rozdawano wy-
dawnictwa PIP. Pogadanki dla dzieci z terenów wiejskich były często inspiracją do 
przeprowadzenia konkursu plastycznego.  

W 2008 roku przeprowadzono 22 konkursy plastyczne dla dzieci ze szkół pod-
stawowych i przedszkoli województwa warmińsko-mazurskiego. W sumie w konkur-
sach plastycznych organizowanych wspólnie z KRUS oraz samodzielnie przez OIP 
uczestniczyło 552 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli Warmii i Mazur. Dla po-
nad pięćdziesięciorga autorów najlepszych prac OIP ufundował atrakcyjne nagrody 
rzeczowe.  

Celem konkursów było zapoznanie dzieci z najważniejszymi zagrożeniami wy-
padkowymi występującymi w gospodarstwie rolnym oraz wykazem prac wzbronionych 
dzieciom do lat 15. W tym celu pracownicy OIP przeprowadzili cykl prelekcji dla dzieci 
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dot. tych zagadnień. Inspiracją dla dzieci uczestniczących w konkursie były też filmy 
edukacyjne: „Rodzina Porażków” i „Praca i zabawa bywają niebezpieczne”. Autorzy 
najciekawszych prac otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspek-
torat Pracy w Olsztynie. Nagrody wręczane były na apelach szkolnych i spotkaniach 
klasowych oraz na uroczystościach zakończenia roku szkolnego przez pracowników 
OIP odpowiedzialnych za działania prewencyjne w gospodarstwach rolnych. Podczas 
wręczania nagród dziękowano wszystkim dzieciom i całemu gronu pedagogicznemu za 
zaangażowanie uczniów w konkurs oraz zachęcano do udziału w następnej edycji.  

Przeprowadzono też szereg konkursów z zakresu wiedzy o bhp w gospodar-
stwach rolnych w szkołach rolniczych, gimnazjach i dla rolników indywidualnych (tabela 
nr 1). W kwietniu na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyły się elimina-
cje okręgowe XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, której celem jest po-
pularyzacja wśród młodzieży szkół rolniczych z terenu województwa warmińsko-
mazurskiego fachowej wiedzy dotyczącej rolnictwa, ogrodnictwa, ekonomiki, żywienia 
człowieka i ochrony środowiska.   W rywalizacji uczestniczyło 128 uczniów i absolwen-
tów szkół średnich, którzy startowali w następujących blokach tematycznych: produkcja 
roślinna, produkcja zwierzęca, ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, żywienie człowie-
ka i gospodarstwo domowe oraz agrobiznes. Na szczeblu okręgowym wyłoniono 20 
uczniów do eliminacji centralnych. OIP Olsztyn, na zaproszenie władz Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, znalazł się wśród współorganizatorów Olimpiady fundując 
jedną z nagród rzeczowych. W uroczystości wręczenia nagród laureatom etapu okrę-
gowego Olimpiady uczestniczył zastępca okręgowego inspektora pracy ds. prawno-
organizacyjnych. Podczas eliminacji inspektor pracy odpowiedzialny w OIP za działa-
nia promocyjno-prewencyjne w rolnictwie wygłosił prelekcję dla uczestników Olimpiady, 
której tematem było bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń rolniczych. Ponadto pra-
cownicy OIP zorganizowali na terenie Uniwersytetu stoisko informacyjne, na którym 
udzielano porad oraz eksponowano wydawnictwa PIP dot. m.in. bhp w rolnictwie.  

Celem konkursów prowadzonych w szkołach rolniczych było poszerzenie wśród 
młodych ludzi, którzy wkrótce podejmą pracę w rolnictwie, wiedzy na temat przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Z informacji uzyskanych od dyrektorów szkół wynikało, 
że uczniowie nie mają zajęć z zakresu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rol-
nych, dlatego takie metody kształcenia młodzieży przynoszą zamierzone efekty. 

Omawiając działania edukacyjno-promocyjne należy wspomnieć o dużym 
wpływie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w rolnictwie odbywającego się 
co roku, ogólnokrajowego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Na podstawie 
gospodarstw zgłoszonych do konkursu należy stwierdzić, że znacznie poprawiła się 
estetyka i porządek w obejściach inwentarskich. Możliwość wygrania konkursu i zdo-
bycia nagrody motywuje rolników do działania w kierunku eliminacji zagrożeń mogą-
cych być przyczyną groźnych wypadków we własnym gospodarstwie. Bardzo często 
oprawa bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych nie wymaga dużych nakładów siły 
roboczej i środków finansowych. 

Do ciekawych i efektywnych działań prowadzonych przez OIP Olsztyn w 2008 
roku można zaliczyć spotkania z dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich przebywają-
cych na obozach letnich zorganizowanych przez Warmińsko-Mazurską Komendę 
Związku Harcerstwa Polskiego. Dzieci i młodzież przejawia duże zainteresowanie za-
gadnieniami bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Poprzez takie prelekcje można było 
dotrzeć do szerokiej rzeszy młodych ludzi. Ogółem w okresie lipiec-sierpień 2008r. 
pracownicy OIP odbyli 7 spotkań z dziećmi i młodzieżą przebywającą na obozach wa-
kacyjnych w następujących miejscowościach: Przystań k/Węgorzewa, Przerwanki, 
Frombork, Ostróda, i Bałdy Piec k/Olsztyna. Podczas tych spotkań omawiano wykaz 
prac w rolnictwie zabronionych dzieciom, prezentowano jak prawidłowo podnosić cię-
żary i jakie ciężary mogą podnosić dzieci do lat 14, wyświetlano filmy edukacyjne pt. 
„Praca i zabawa bywają niebezpieczne” i „Rodzina Porażków” oraz rozdano dzieciom 
wydawnictwa PIP między innymi „ Przygoda na wsi”. Dwa spotkania połączone były ze 
zwiedzaniem gospodarstwa rolnego zwycięzcy konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 
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Rolne” w etapie wojewódzkim w 2008 roku. W trakcie zwiedzania gospodarstwa pra-
cownicy OIP Olsztyn zwracali uwagę na prawidłowe rozwiązania zmierzające do wy-
eliminowania zagrożeń, między innymi na ogrodzenie stawu rybnego znajdującego się 
na terenie gospodarstwa, oznakowanie znakami ostrzegawczymi zmian poziomu pod-
łogi, wydzielenie pomieszczenia na środki ochrony roślin, które jest zamknięte na 
klucz. Dzieci miały okazję zobaczyć, jak wygląda prawidłowa piła tarczowa wyposażo-
na we wszystkie osłony części ruchomych pilarki.W sumie z wiedzą dotyczącą zagro-
żeń w rolnictwie pracownicy OIP dotarli do ponad 400 dzieci ze szkół podstawowych i 
gimnazjów mieszkających na wsi, a przebywających na wakacjach. 

W ramach kampanii prewencyjno-promocyjnej „Ochrona pracy w rolnictwie in-
dywidualnym” pracownicy OIP przeprowadzili cykl szkoleń dla rolników z terenu Warmii 
i Mazur. Na spotkaniach omawiano podstawowe zasady bezpieczeństwa w gospodar-
stwie rolnym z uwzględnieniem zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, zasad bez-
piecznego transportu i zabezpieczenia środków transportu oraz maszyn i urządzeń 
rolniczych, postępowania ze środkami ochrony roślin. W oparciu o rozdany uczestni-
kom spotkań poradnik dla rolników „Pracuj bezpiecznie” oraz listę kontrolną „Bezpie-
czeństwo w indywidualnym gospodarstwie rolnym” zapoznano rolników z zasadami 
bezpiecznej pracy w gospodarstwie, jak również zachęcono do wypełnienia wymienio-
nej listy kontrolnej w celu poprawienia bezpieczeństwa pracy na terenie swojego go-
spodarstwa. Ponadto informowano o szkodliwości azbestu występującego w budyn-
kach inwentarskich. Uczestnicy szkolenia otrzymali ulotki i broszury wydane przez PIP 
tj. „Pilarki łańcuchowe”, „Pilarki tarczowe” i „Uwaga azbest - ważne informacje dla rolni-
ków”.  
 
Wizytacje gospodarstw indywidualnych przeprowadzone na terenie Warmii i Mazur w 
2008 roku z uwzględnieniem problemu azbestu i dolegliwości mięśniowo szkieletowych 

 
Oprócz szkoleń, prelekcji, pogadanek, organizacji stoisk na imprezach wiej-

skich, prowadzano również wizytacje gospodarstw rolnych. W 2008 roku przeprowa-
dzono w sumie 252 wizytacje gospodarstw rolników indywidualnych. Wizytacje prowa-
dzone były w ramach konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, w związku z wypad-
kami przy pracy, prowadzeniem w gospodarstwie praktycznej nauki zawodu oraz pra-
cami polowymi. 

Podczas wizytacji gospodarstw indywidualnych zwracano uwagę na przykłady 
wykonywania pracy grożącej dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi oraz wprowa-
dzanie rozwiązań w celu ograniczenia chorób wywołanych przeciążeniami fizycznymi.  

Odwiedzając gospodarstwa spotykaliśmy rolników, którzy mieli już problemy z 
chorobami kręgosłupa i chętnie podejmowali rozmowy na temat działań promujących 
praktyczne metody eliminacji przeciążeń układu ruchu podczas pracy rolniczej. 

Obserwowaliśmy również prace polowe przy ręcznym zbiorze okopowych, owo-
ców i warzyw oraz ręczne przemieszczanie wypełnionych owocami skrzynek. Podczas 
przeprowadzanych wizytacji zwracano szczególną uwagę i udzielano instruktażu pole-
gającego na wskazywaniu prawidłowej pozycji ciała przy ręcznym zbiorze okopowych, 
owoców i warzyw.  

Z dotychczas przeprowadzonych wizytacji wynika, że najwięcej zagrożeń wy-
stępuje w obrębie podwórza, budynków inwentarskich i magazynowych, podczas prac 
transportowych, obsługi zwierząt. Zauważono, że w większych gospodarstwach mają-
cych lepszą kondycję ekonomiczną rolnicy częściej inwestują w modernizację starych 
budynków inwentarskich, wyposażając je w nowoczesne urządzenia np.: zgarniacze 
obornika, paszowozy, automaty do zadawania pasz treściwych, poidła dla zwierząt.  

Temat dolegliwości mięśniowo-szkieletowych poruszany był także w czasie po-
gadanek dla dzieci i młodzieży oraz szkoleń dla rolników. Podczas spotkań informowa-
no o zagrożeniach i przyczynach chorób wywołanych przeciążeniami fizycznymi oraz 
informowano o normach dźwigania w zależności od wieku i czy jest to praca powta-
rzalna, czy dorywcza. Instruowano i pokazywano, w jaki sposób prawidłowo podnosić 
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ciężar, aby nie doszło do urazu kręgosłupa.  
Następnym bardzo ważnym zagadnieniem poruszanym podczas wizytacji, 

szkoleń i prelekcji była szkodliwość azbestu, występującego bardzo często w obej-
ściach inwentarskich. W wizytowanych gospodarstwach zaobserwowano ok. 10 tys. m2 
budynków gospodarczych pokrytych azbestem. Z rozmów z rolnikami wynikało, że 
usuwanie azbestu jest bardzo kosztowne i rolnicy rzadko podejmują się usuwania ma-
teriałów azbestowych. 

W tabelach zamieszczonej poniżej określono liczbę wizytacji gospodarstw i nie-
prawidłowości stwierdzane podczas tych wizytacji. 

 
Tabela nr 7.3.1. 

Nieprawidłowości, obserwacje 
Liczba zaobser-
wowanych przy-

padków 

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

51 

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

66 

Zły stan narzędzi ręcznych np. niezaklinowane stylisko siekiery 5 

Przechowywanie maszyn (bezładne, z wystającymi elementami roboczymi) 43 

Użytkowanie drabin stanowiących zagrożenie 46 

Nieprawidłowe rusztowania i brak zabezpieczeń podczas pracy na wysokości 1 

Brak barierek przy schodach, zły stan techniczny schodów 38 

Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów ściennych i stropowych 111 

Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów w ziemi, szamb, studni, zbiorników na gnojowicę 18 

Ogólny nieporządek 60 

Azbest w pokryciach dachowych; azbest wykorzystany do utwardzenia nawierzchni; inne przypadki 
występowania (np. wygrodzenie kurom wybiegu) 

Szacunkowa ilość m
2
  

[ 10 tys.] 

Zły stan techniczny drabin 28 

 
Tabela nr 7.3.2. 

Zaobserwowane nieprawidłowości 

Liczba 
maszyn 

poddanych 
ocenie/liczba 
obserwacji 

Liczba 
maszyn, w 

których 
stwierdzo-
no niepra-
widłowości 

Liczba 
niepra-
widło-
wości 

Niewłaściwy stan techniczny: 

- ciągników 101 42 49 

- przyczep ciągnikowych 51 23 24 

Niewłaściwy sprzęg ciągnika z: 

- przyczepą rolniczą 41 25 25 

- innymi maszynami 41 14 14 

Brak osłon ruchomych elementów maszyn: 

- wałów przegubowo-teleskopowych 64 46 46 

- pił do cięcia drewna 47 39 41 

- innych maszyn 3 - - 

Niebezpieczna obsługa maszyn: 

- kosiarek 10 3 3 

- maszyn do zbioru okopowych 2 1 1 

- rozrzutników obornika 9 2 2 

- opryskiwaczy 4 - - 

Niebezpieczna obsługa pras do słomy: 

- usuwanie zapchania słomą przy włączonym napędzie 
4 

- - 

- inne – brak osłon części ruchomych 4 4 

Nieprawidłowości przy obsłudze kombajnów: 

- brak osłon bocznych zespołu żniwnego 
14 

4 4 

- brak podparcia przyrządu żniwnego przy naprawach 4 6 

Niebezpieczny przewóz ludzi: 

- na wozach i przyczepach załadowanych materiałami objętościowymi (słoma, 
ziemniaki, buraki, zboże itp.)  

- 

- na zaczepach, pomostach, błotnikach maszyn 1 

- w nieprzystosowanej kabinie - - 1 

Zagrożenia wynikające z nieprawidłowego transportu po drogach publicznych 

- brak sygnalizacji świetlnej i oznakowania 3 2 4 

- pojazdy bez homologacji (ciągniki, przyczepy)  - 

Inne charakterystyczne przypadki i obserwacje 
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Czy w gospodarstwie są środki ochrony indywidualnej i czy są adekwatne do rodza-
ju prowadzonej działalności 

13  2 

 
Tabela nr 7.3.3. 

Wizytacje i obserwacje 
Liczba 

wizytacji 

Liczba 
pracujących 
/praktykujący

ch 

Wizytacje: 

- gospodarstw rolników indywidualnych 126 234 

- gospodarstw w ramach Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 17 36 

- w związku z wypadkami przy pracy 7 14 

- gospodarstw prowadzących praktyczną naukę zawodu 19 16 

Wizytacja prac polowych: 

- wiosenne 37 25 

- żniwne 25 30 

- jesienne 21 47 

Praca i pomoc w gospodarstwie dzieci: 

- ogółem  - 

- przy pracach wzbronionych młodocianym  - 

- przebywanie w strefie bezpośredniego zagrożenia  3 

Praca w wymuszonej pozycji ciała i grożąca dolegliwościami mięśniowo - szkieletowymi Liczba prac 
Liczba 

pracujących 

- praca stojąca, kucanie, klękanie (długotrwała) 3 20 

- podnoszenie ciężkich przedmiotów, pochylanie tułowia ze skręceniami kręgosłupa 3 4 

 
Udział przedstawicieli OIP Olsztyn w spotkaniach i imprezach ogólnodostępnych 
 

Bardzo udane były XV Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla Rolnictwa” zor-
ganizowane w dniach 6-7 września 2008 r. na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego, w których uczestniczyło kilkuset wystawców z całego kraju. Targi 
odwiedziło, wg organizatorów, ok. 40 tysięcy ludzi – mieszkańców Olsztyna i woje-
wództwa. Udział OIP w Targach polegał na zorganizowaniu stoiska oraz promocji za-
gadnień ochrony pracy poprzez rozpowszechnianie wśród zwiedzających Targi ulotek, 
broszur i plakatów wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy, a dotyczących zagro-
żeń występujących w gospodarstwie indywidualnym, ze szczególnym uwzględnieniem 
prac niebezpiecznych dla dzieci. Stoisko olsztyńskiej inspekcji pracy cieszyło się du-
żym zainteresowaniem zwiedzających - zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. W 
trakcie Targów ogłoszono wyniki konkursu „Agroliga 2008” – kategoria „Rolnik”, której 
uczestnikami byli rolnicy indywidualni z terenu województwa. Dwie nagrody ufundował 
OIP – wręczenia dokonał okręgowy inspektor pracy. 

W czerwcu pracownicy OIP uczestniczyli w festynie wiejskim zorganizowanym z 
okazji Dnia Dziecka przez mieszkańców Idzbarka i Ostrowina k. Ostródy. W ramach 
festynu drużyny młodzieżowe rozegrały mecz piłki nożnej i siatkowej. Dzieci rzucały 
lotkami do celu i pokonywały tor przeszkód. Zorganizowano również loterię fantową, z 
której dochód został przeznaczony na leczenie będącego w stanie śpiączki pourazowej 
młodego mieszkańca Idzbarka. Pracownicy OIP zorganizowali dla uczestników festynu 
stoisko z wydawnictwami PIP dot. bhp w rolnictwie oraz konkurs rysunkowy dotyczący 
zagrożeń wypadkowych związanych z pracą i pobytem dzieci na wsi. W konkursie 
wzięło udział 34 dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Autorzy najlepszych prac otrzymali 
atrakcyjne nagrody ufundowane przez OIP. Wszystkim uczestnikom konkursu rozdano 
wydawnictwa PIP adresowane do dzieci, tj. komiks „Przygoda na wsi”. W festynie 
uczestniczyło ok. 200 osób, z czego połowa to młodzież i dzieci. 

Pracownicy OIP brali udział w pracach wojewódzkich i powiatowych Komisji ds. 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie Indywidualnym. Efektem tej pracy było 
przeprowadzenie wielu wspólnych działań prewencyjnych. W 2008 roku odbyły się 
cztery spotkania Komisji ds. BHP, w których uczestniczyli przedstawiciele OIP. 
Wszystkie zadania, tj. konkursy, olimpiady adresowane do rolników oraz uczniów szkół 
rolniczych i podstawowych, ujęte w planie na 2008 rok, zostały zrealizowane. 
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Dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących zagadnień bezpie-
czeństwa pracy w gospodarstwach indywidualnych 
  

Dużą pomocą w upowszechnianiu informacji o zagrożeniach w rolnictwie były 
wydawnictwa przekazywane przez GIP. Dystrybucji materiałów instruktażowych popu-
laryzujących bezpieczeństwo pracy w rolnictwie dokonywano podczas spotkań inspek-
torów pracy z sołtysami, rolnikami indywidualnymi (wizytacje gospodarstw i prac polo-
wych), jak również przekazano dla Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rol-
niczego w Olsztynie, w celu rozpropagowania wśród rolników za pośrednictwem pra-
cowników powiatowych struktur Ośrodka. Przekazano również wydawnictwa PIP do 
Kuratorium Oświaty w Olsztynie, w celu rozdysponowania podczas narad dyrektorów 
szkół gminnych. Dystrybucji wydawnictw PIP dokonywano także za pośrednictwem 
niektórych wiejskich urzędów gminy. Materiały informacyjno-edukacyjne wręczano rol-
nikom w czasie wizytacji gospodarstw, w których doszło do wypadków przy pracy. 
Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się broszura „Przygoda na wsi. 
Zobacz co ci zagraża!”.  

Doświadczenia OIP w zakresie prewencji w rolnictwie wskazują, że największe 
zrozumienie problematyka zagrożeń w rolnictwie znajduje u ludzi młodych. Należy dą-
żyć do rozszerzenia pozaszkoleniowych form prewencji, chodzi tu przede wszystkim o 
pokazy, wystawy, olimpiady, konkursy, ale także oddziaływanie za pośrednictwem 
środków masowego przekazu. 

Przeniesienie części działań prewencyjnych takich, jak prelekcje, konkursy, 
olimpiady, na młodzież i dzieci z pewnością zaowocuje w przyszłości tym, że sprawy 
bezpieczeństwa będą traktowane przez nich z należytą powagą. To w konsekwencji 
winno spowodować zmniejszenie się liczby wypadków nie tylko w rolnictwie indywidu-
alnym, ale również w zakładach pracy, w których w przyszłości podejmą zatrudnienie. 

Trzeba też wspomnieć, że nie bez znaczenia pozostaje tutaj kwestia środków 
finansowych przeznaczonych na nagrody dla laureatów olimpiad i konkursów. Atrak-
cyjne nagrody przyciągają uczestników i mobilizują do większego zainteresowania się 
problematyką bhp w rolnictwie.  

Duża liczba wypadków w polskim rolnictwie w porównaniu do liczby wypadków 
w innych sektorach gospodarki wskazuje na potrzebę kontynuowania działalności pre-
wencyjnej i to nie tylko wśród samych rolników, ale również, a może przede wszystkim 
wśród młodzieży szkół rolniczych oraz dzieci z wiejskich szkół podstawowych. Według 
danych KRUS liczba wypadków w rolnictwie z roku na rok zmniejsza się, co zapewne 
jest efektem m.in. prowadzonej przez PIP działalności prewencyjno-promocyjnej. Jed-
nak ze względu na występującą w różnych regionach kraju specyfikę gospodarstw rol-
nych metodyka prowadzenia prewencji w zakresie bezpieczeństwa na wsi musi być 
głęboko przemyślana i dostosowana do warunków panujących w konkretnym środowi-
sku.  

Różnorodność działań sprawiła, że szerokie grono mieszkańców wsi w sposób 
bezpośredni lub pośredni miało kontakt z problematyką bezpieczeństwa pracy w rolnic-
twie indywidualnym. 
 
7.4. Kampania informacyjno-kontrolna „Mniej dźwigaj 2008” - zagrożenia jakie 

stwarzają ręczne prace transportowe w sektorze budownictwa i handlu 
 

Główne cele kampanii to zwiększenie wśród pracowników i pracodawców świa-
domości zagrożeń związanych z obciążeniami układu mięśniowo-szkieletowego, które 
występują podczas ręcznego przemieszczania ciężarów praz promowanie, praktycz-
nych zastosowań maszyn, rozwiązań ograniczających i/lub eliminujących nadmierne 
obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. W tabeli zamieszczonej poniżej zesta-
wiona działania podejmowane przez Okręg w celi realizacji tego programu.  
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Tabela nr 7.4.1. 
Liczbę wydarzeń zorganizowanych w OIP w związku kampanią: 
a) ogółem: 
b) szkoleń i seminariów zorganizowanych dla pracodawców sektora handlu (w siedzibie OIP) 
c) szkoleń zorganizowanych dla pracowników placówek handlu wielko powierzchniowego (szkolenia 
organizowane wspólnie z sieciami Carrefour, Biedronka, itp.) 
d) szkoleń i seminariów zorganizowanych dla pracodawców sektora budownictwa  

 
10 
4 
 

3 
3 

Liczbę uczestników szkoleń zorganizowanych w OIP w związku z kampanią: 
a) ogółem 
b) szkoleń i seminariów zorganizowanych dla pracodawców sektora handlu (w siedzibie OIP) 
c) szkoleń zorganizowanych dla pracowników placówek handlu wielko powierzchniowego (szkolenia 
organizowane wspólnie z sieciami Carrefour, Biedronka, itp.) 
d) szkoleń i seminariów zorganizowanych dla pracodawców sektora budownictwa 

    
256 
54 
 

92 
110 

Liczba dodatkowych szkoleń/ seminariów realizowanych w związku z kampanią przez OIP (np. dla sektora 
ochrony zdrowia, transportu) 

 
2 

Liczba uczestników dodatkowych szkoleń/ seminariów realizowanych w związku z kampanią przez OIP 
(np. dla sektora ochrony zdrowia, transportu) 

 
59 

Liczba imprez targowych, w których brał udział OIP w związku z realizacją kampanii, wraz z przybliżoną 
liczba uczestników 

3 
(220) 

Liczba konkursów/ quizów związanych z kampanią 2 

Liczba uczestników konkursów/ quizów związanych z kampanią 122 

Liczba informacji w mediach związanych z realizacją kampanii: 
a) ogółem 
b) radio  
c) telewizja 
d) prasa lokalna 
e) internet 

 
4 
1 
1 
1 
`1 

Liczba inspektorów/ pracowników OIP (łącznie z oddziałami) zaangażowana w realizację kampanii 4 

 
Poniżej przykłady działań podejmowanych przez Okręg w ramach programu. 

 W sierpniu inspektorzy pracy OIP w Olsztynie, przeprowadzili 3 szkolenia dla firm 
budowlanych. W dniu 26 sierpnia 2008r. szkolenie takie miało miejsce w siedzibie 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. Podobne szkolenia odbyły się ponad-
to w Nowym Mieście Lubawskim (25 sierpnia 2008r.) i Elblągu (28 sierpnia 2008r.). 
Podczas szkoleń, w których wzięło udział w sumie 110 osób – pracodawców i pra-
cowników z firm budowlanych, omawiano m.in. kwestię przepisów bhp w budownic-
twie, w tym przede wszystkim dotyczących ręcznych prac transportowych i prac 
wykonywanych na wysokości. Szkoleniu w Nowym Mieście Lubawskim towarzyszy-
ła wystawa środków ochrony indywidualnej stosowanych w budownictwie oraz 
odzieży i obuwia roboczego. 

 We wrześniu nadinspektor OIP w Olsztynie przeprowadził 3 szkolenia dla  87 kie-
rowników i 5 pracowników służb bhp ze sklepów zlokalizowanych na terenie Warmii 
i Mazur należących do sieci handlowej „Biedronka”. Szkolenia były połączone z 
praktycznym pokazem właściwych sposobów transportu ciężarów.  Szkolenia zo-
stały zorganizowane przy współpracy z działem bhp i ppoż. firmy „Jeronimo Martins 
Dystrybucja” S.A. będącej właścicielem sieci „Biedronka”. Szkolenia odbyły się na 
terenie sklepów należących do sieci - w dniu 11 września w Olsztynie (dwie grupy 
szkoleniowe), a 24 września w Suwałkach (dla kierowników sklepów z terenu 
wschodnich powiatów województwa). Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali wy-
dawnictwa PIP wydane w ramach kampanii „Mniej Dźwigaj” adresowane do pra-
cowników handlu. 

 W dniach 7-8 października nadinspektor pracy OIP przeprowadził 2 szkolenia dla 
59 pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie (pielęgnia-
rek, położnych, techników i pracowników administracji). Szkolenia dotyczyły zagad-
nień ręcznego przemieszczania ciężarów, ze szczególnym uwzględnieniem pracy 
pielęgniarek przy obsłudze pacjentów. W trakcie szkolenia zaprezentowano m.in. 
film szkoleniowy przedstawiający prawidłowe techniki przemieszczania pacjentów. 
Drugim tematem szkolenia było zapobieganie dolegliwościom mięśniowo-
szkieletowym związanym z pracą na komputerze. Wszyscy uczestnicy szkoleń 
otrzymali wydawnictwa PIP (afisze i broszury) wydane w ramach kampanii „Mniej 
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Dźwigaj” adresowane do pracowników służby zdrowia. 

 W dniach 4-6 listopada w Olsztynie, Kętrzynie, Mrągowie i Szczytnie nadinspektor 
pracy przeprowadził 4 szkolenia dla pracowników sieci handlowej SPOŁEM PSS. 
W szkoleniach uczestniczyły w sumie 54 osoby, w tym 47 kierowników sklepów. 
Tematem szkolenia były techniki i normy dotyczące ręcznego przemieszczania cię-
żarów. Poruszono także kwestię zapobiegania dolegliwościom mięśniowo-
szkieletowym związanym z przemieszczaniem ciężarów w sektorze handlu. Wszy-
scy uczestnicy szkolenia otrzymali wydawnictwa PIP adresowane do pracowników 
sektora handlu. 

  
Współpraca z lokalnymi partnerami społecznymi  podejmowana przez OIP związku z 
kampanią „Mniej dźwigaj”. 
 

 W dniu 20 marca okręgowy inspektor pracy spotkał się z przewodniczącymi regio-
nalnych central związków zawodowych: NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Federacji 
Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, FORUM ZZ i ZZ „Budow-
lani”. W trakcie spotkania okręgowy inspektor pracy przedstawił harmonogram 
działań OIP na rok 2008, ze szczególnym uwzględnieniem programów i kampanii 
informacyjno-prewencyjnych, w tym kampanii „Mniej Dźwigaj 2008”. 

 W dniu 11 kwietnia podczas spotkania członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Olsztynie przed-
stawiono uczestnikom plan działań promocyjno–prewencyjnych przewidzianych do 
realizacji przez OIP Olsztyn w 2008 r. Podczas spotkania nadinspektor pracy omó-
wił założenia i formy realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej „Mniej Dźwigaj 
2008”. W spotkaniu udział wzięło 28 pracowników służb bhp zrzeszonych w ww. 
stowarzyszeniu 

  
Współpraca z lokalnymi mediami w związku z prowadzoną kampanią „Mniej dźwigaj” 
 

 W emitowanym 11 marca regionalnym programie informacyjnym TVP INFO „Pano-
rama Warmii i Mazur” rzecznik prasowy OIP wypowiadał się nt. wypadkowości i 
wyników kontroli inspektorów OIP w firmach budowlanych oraz działań OIP przewi-
dzianych w ramach kampanii „MNIEJ DŹWIGAJ 2008” - „Ręczne przemieszczanie 
ciężarów”. 

 W dniu 20 marca w Gazecie On-Line „Olsztyn 24” na stronie internetowej  został 
umieszczony artykuł p.t. „Ręczne przemieszczanie ciężarów 2008” informujący o 
nowej edycji kampanii „Mniej Dźwigaj” adresowanej do sektora handlu i budownic-
twa.  

 W „Gazecie Olsztyńskiej” w dodatku „Praca i Edukacja” w dniu 25 marca ukazał się 
artykuł: Kampania edukacyjna „Ręczne przemieszczanie ciężarów. Problem wagi 
najwyższej”. 

 W obu artykułach podano informacje na temat wyników realizacji kampanii w roku 
2007 oraz działaniach zaplanowanych na rok 2008, w tym planowanych szkole-
niach i wydawnictwach związanych z kampanią. 

 W dniu 26 sierpnia okręgowy inspektor pracy udzielił obszernego wywiadu dzienni-
karce Radia Olsztyn. Głównym tematem rozmowy była ogólnopolska kampania 
prewencyjno-promocyjna PIP w budownictwie i europejska kampania "Mniej Dźwi-
gaj" oraz organizowane w ramach tych kampanii szkolenia dla firm budowlanych. 
Wypowiedź OIP była kilkakrotnie wykorzystywana w serwisach informacyjnych Ra-
dia Olsztyn. 

 
Inne działania podejmowane przez OIP w związku z kampanią  

 

 W czerwcu OIP w Olsztynie zorganizował dla dzieci ze szkół podstawowych kon-
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kurs rysunkowy pod hasłem „MNIEJ DŹWIGAJ 2008”. W konkursie wzięło udział 8 
szkół podstawowych z powiatu olsztyńskiego. Nadesłano 85 prac rysunkowych 
przedstawiających sposoby ręcznego przemieszczania ciężarów i wpływ obciążeń 
na układ mięśniowo-szkieletowy. Autorzy wybranych prac otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe ufundowane przez OIP.  

 W dniu 7 października pracownicy OIP uczestniczyli w „Dniu Budowlanych” zorga-
nizowanym w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olszty-
nie. Udział OIP w „Dniu Budowlanych” polegał na przedstawieniu ponad 100 
uczniom technikum i szkoły zawodowej prezentacji dotyczącej podstawowych 
przepisów bhp obowiązujących przy pracach budowlanych. Dużym zainteresowa-
niem uczniów i kadry pedagogicznej cieszyło się stoisko informacyjne PIP, na któ-
rym wyeksponowano wydawnictwa PIP dotyczące przepisów bhp w budownictwie, 
w tym prowadzonej kampanii „Mniej Dźwigaj”, adresowanej m.in. do pracodawców i 
pracowników firm budowlanych. 

 W listopadzie pracownicy OIP zorganizowali konkurs plastyczny pod hasłem 
„MNIEJ DŹWIGAJ 2008”, w którym wzięli udział uczniowie Gimnazjum Nr 13 w 
Olsztynie i Gimnazjum w Stawigudzie. Nadesłano 37 prac rysunkowych z czego 
nagrodzono 9 najciekawszych. Podczas oceny brano pod uwagę zarówno estetykę 
wykonania prac, jak i pomysłowość. Autorzy wybranych prac otrzymali dyplomy i 
atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez OIP. Konkurs miał na celu pod-
niesienie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z ręcznym 
przemieszczaniem ciężarów oraz istnienia odpowiednich środków zapobiegaw-
czych – technik przenoszenia i narzędzi. 

 W dniu 26 listopada pracownicy OIP uczestniczyli w charakterze ekspertów – kon-
sultantów z zakresu prawa pracy w „Ogólnopolskich Dniach Otwartych Ochotni-
czych Hufców Pracy” zorganizowanych w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Woje-
wódzkiej Komendy OHP. Udział OIP w „dniach otwartych” OHP polegał zarówno na 
udzielaniu zainteresowanym porad z zakresu przepisów prawa pracy, jak też na 
ekspozycji i dystrybucji, w ramach własnego stoiska, wydawnictw PIP adresowa-
nych do pracowników i młodych ludzi podejmujących pracę. Dużym zainteresowa-
niem cieszyły się wydawnictwa PIP wydane w ramach kampanii „Mniej Dźwigaj”, 
adresowane zarówno do pracowników budownictwa jak i handlu.  

 W dniu 28 listopada w Olsztynie odbyła się konferencja „Środki ochrony indywidu-
alnej – o czym warto wiedzieć?” zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzysze-
nie Pracowników Służby BHP i Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. W konfe-
rencji uczestniczyło ponad 50 osób – pracowników służb bhp z terenu wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego. Konferencji towarzyszyła wystawa środków ochrony 
indywidualnej oraz stoisko informacyjne PIP, na którym wyeksponowano wydaw-
nictwa PIP, w tym dotyczące  prowadzonej kampanii „Mniej Dźwigaj”. Materiały te 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 

 

 Reasumując należy uznać, że główne cele programu zostały zrealizowane. 
Pracodawcom dostarczono wiedzy nt. źródeł powstawania dolegliwości mięśniowo-
szkieletowych, objawów i skutków dla zdrowia pracowników oraz skutecznych sposo-
bów zapobiegania. Pracodawcom uświadomiono, że przestrzeganie zasad zapobiega-
nia ryzyku wystąpienia dolegliwości układu ruchu, w szczególności kręgosłupa, jest 
możliwe i konieczne, a także korzystne. Ponadto zainteresowanym udzielono prak-
tycznej pomocy w zakresie stosowania rozwiązań organizacyjno-technicznych zmniej-
szających narażenie pracowników na skutki przeciążeń fizycznych na stanowiskach 
pracy poprzez dostarczenie właściwych przykładów i udzielanie porad. 

  
7.5. Kampania informacyjno-promocyjna Ocena ryzyka zawodowego 
 

Cel kampanii to promocja problematyki oceny ryzyka zawodowego jako uży-
tecznego, efektywnego i przynoszącego korzyści zarówno pracownikom i pracodaw-
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com narzędzia poprawy stanu bezpieczeństwa pracy i że nie musi to być obowiązek 
trudny do realizacji, w tym pomoc dla małych przedsiębiorstw w przeprowadzeniu obo-
wiązkowej oceny ryzyka. Poniżej opisano działania Okręgu podejmowane w ramach tej 
kampanii. 
 

Szkolenia, seminaria i wykłady zorganizowane przez OIP w oparciu o moduł szkole-
niowy opracowany w GIP  
 

 W dniach 17–19 września przeprowadzono trzy szkolenia dla „małych”, zatrudnia-
jących do 10 osób, pracodawców różnych branż z regionu Warmii i Mazur. Szkole-
nia odbyły się w sali konferencyjnej Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu, sali sesyj-
nej Starostwa Powiatowego w Ełku oraz w siedzibie OIP w Olsztynie. Ogółem w 
szkoleniach wzięło udział 41 pracodawców z terenu województwa warmińsko-
mazurskiego. 

 
Spotkania zorganizowane przez OIP dla pracodawców w oparciu o inne materiały  
  

 W dniu 21 listopada przeprowadzono szkolenie dla pracowników firmy biotechnolo-
gicznej, zajmującej się produkcją dodatków dla przemysłu spożywczego. Temat 
szkolenia brzmiał: „Ocena ryzyka - sposób na zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”.  
W czasie spotkania wykorzystano prezentację PowerPoint opracowaną przez 
Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w Bilbao oraz film w formacie DVD p.t. 
„NAPO in Risky business”.  W szkoleniu udział wzięło 43 pracowników ww. firmy. 

 
lnne działania (wydarzenia) związane z popularyzacją oceny ryzyka zawodowego, w 
szczególności związanych z ww. kampanią europejską (współpraca z CIOP-PIB) 
 

 W dniu 11 września w Olsztynie, w ramach Europejskiej Kampanii Informacyjnej na 
rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego, adresowanej do przedstawicieli sektora budow-
lanego, odbyła się konferencja nt. „Praktycznych aspektów oceny ryzyka zawodo-
wego przy robotach budowlanych”. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, przy udziale Central-
nego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i Okręgowe-
go Inspektoratu Pracy w Olsztynie. W konferencji, której towarzyszyła wystawa 
oferty wydawniczej CIOP-PIB, Państwowej Inspekcji Pracy oraz ekspozycje produ-
centów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej, wzięło udział ponad 150 
osób – pracodawców i pracowników firm budowlanych oraz pracowników służb 
bhp. Konferencja została objęta patronatem przez Wojewodę Warmińsko-
Mazurskiego Mariana Podziewskiego.  W programie konferencji znalazły się  wy-
stąpienia przedstawicieli: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb 
BHP, OIP w Olsztynie,  Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie, Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego. Ponadto głos zabierali pracownicy służb bhp z 
dwóch przedsiębiorstw budowlanych, którzy przedstawili oparte na własnych do-
świadczeniach praktyczne aspekty oceny ryzyka zawodowego na wybranych sta-
nowiskach pracy w budownictwie.  

 
Współpraca z partnerami społecznymi 
 

 W dniu 20 marca okręgowy inspektor pracy spotkał się z przewodniczącymi regio-
nalnych central związków zawodowych: NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Federacji 
Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, FORUM ZZ i ZZ „Budow-
lani”. W trakcie spotkania okręgowy inspektor pracy przedstawił harmonogram 
działań OIP na rok 2008, ze szczególnym uwzględnieniem programów i kampanii 
informacyjno-prewencyjnych, w tym kampanii „Ocena ryzyka zawodowego”. 
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 W dniu 11 kwietnia podczas spotkania członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Olsztynie przed-
stawiono uczestnikom plan działań promocyjno –prewencyjnych przewidzianych do 
realizacji przez OIP Olsztyn w 2008 r. Podczas spotkania nadinspektor pracy omó-
wił założenia i formy realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej „Ocena ryzyka 
zawodowego”. W spotkaniu udział wzięło 28 pracowników służb bhp zrzeszonych 
w ww. stowarzyszeniu 

 
Podsumowanie 

 
 Zainteresowanie problematyką oceny ryzyka wśród pracodawców jest zróżni-
cowane. Zdecydowana większość nie rozumie celowości i znaczenia oceny ryzyka. 
Traktuje ją jako jeden z wielu wymogów formalnych egzekwowanych przez inspekto-
rów pracy i uznaje, że raz dokonana ocena ryzyka załatwia problem. Ocena ta, zwłasz-
cza wśród małych pracodawców, często jest dokonywana jednoosobowo, przez tzw. 
„specjalistę” spoza zakładu, który nie zna dokładnie specyfiki pracy, w tym zagrożeń 
występujących w danym zakładzie i powiela raz sporządzoną dokumentację z oceny 
ryzyka dokonując tylko kosmetycznych zmian. Po tak dokonanej ocenie ryzyko zawsze 
przyjmuje poziom akceptowalny (jest dopuszczalne) i nie jest wymagane, zdaniem 
oceniającego, stosowanie jakichkolwiek środków zapobiegawczych (działań korygują-
cych i naprawczych). Lustracja ocenianych stanowisk pracy dokonana przez inspektora 
pracy wykazuje jednak zgoła odmienną sytuację. Ocena ryzyka wielokrotnie jest wyko-
nywana przy użyciu programów komputerowych, które generują niezależnie od ilości 
zadanych informacji taką samą liczbę kartek z wydrukiem. Z takiej dokumentacji pra-
codawca, a tym bardziej pracownicy nic nie rozumieją i są przeświadczeni, że ocena 
ryzyka jest bardzo trudna, złożona i skomplikowana i wystarczy, że znają się na niej 
specjaliści. 
  
7.6. Program prewencyjno-promocyjny w budownictwie 
 

Cel programu to promocja standardów bezpiecznej pracy na budowie i poprawa 
bezpieczeństwa pracy w sektorze budowlanym. Projekt ma przyczynić się w przyszło-
ści do zmniejszania wskaźników wypadków i chorób zawodowych w sektorze budow-
lanym. W tabelach zamieszczonych poniżej zestawiono działania podejmowane przez 
Okręg w celi realizacji tego programu. 

Tabela nr 7.6.1. 
Liczba szkoleń (uczestników) 8 (282) 

Liczba uczestników konkursu „Bezpieczna budowa” 7 

Liczba konferencji prasowych, seminariów (uczestników) 6 (291) 

Liczba kontaktów z lokalnymi mediami, partnerami społecznymi, pracodawcami 86 

 
Tabela nr 7.6.2. 

Dystrybucja materiałów wydawniczych 

Nazwa wydawnictwa 

Sposób rozdysponowania 

Imprezy 
Porad-
nictwo 

Kontro-
le 

Szkole-
nia 

Uwaga wykopy  12 197 191 

Kierownik budowy. Odpowiedzialność  12 207 181 

Urządzenia i instalacje elektroenergetyczne na placu budowy  6 211 183 

Praca na wysokości. Bezpieczeństwo pracy  6 204 190 

Praca na wysokości. Zasady bezpieczeństwa 35 10 139 69 

Odpowiedzialność kierownika budowy za bezpieczeństwo na placu budowy 88 14 180 378 

Bezpieczeństwo pracy. Środki transportu w budownictwie   114  

Uwaga wykopy. Bezpieczeństwo pracy 46 13 182 479 

Budownictwo. Wymagania bezpieczeństwa pracy (Autor: Wieczorek) – broszura  28 149 223 

Zanim zaczniesz budować. Ważne informacje dla inwestora.  12 190 198 

 
Poniżej przykłady działań podejmowanych przez Okręg w ramach programu.  
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Zaangażowanie partnerów społecznych oraz innych 
 

 W dniu 28 lutego inspektor pracy, na spotkaniu zorganizowanym przez Oddział 
ZUS w Olsztynie, przeprowadził szkolenie dla 31 pracodawców z terenu Warmii i 
Mazur nt. „Zagrożeń wypadkowych w transporcie i budownictwie”. Podczas szkole-
nia omówiono ponadto działania Okręgowego Inspektoratu Pracy związane 
z realizacją programu promocyjno – prewencyjnego w budownictwie, zaplanowane 
do realizacji w roku 2008. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali wydawnictwa 
PIP. 

 W dniu 20 marca okręgowy inspektor pracy spotkał się z przewodniczącymi regio-
nalnych central związków zawodowych: NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Federacji 
Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, FORUM ZZ 
i ZZ „Budowlani”. Celem spotkania było przekazanie i omówienie „Sprawozdania” 
z działalności OIP w roku 2007. Okręgowy inspektor pracy przedstawił ponadto 
uczestnikom spotkania harmonogram działań OIP na rok 2008, ze szczególnym 
uwzględnieniem programów i kampanii informacyjno-prewencyjnych. 

 Z inicjatywy okręgowego inspektora pracy, OIP w Olsztynie po raz ósmy uczestni-
czył, organizując własne stoisko informacyjno-wystawowe, w zorganizowanych w 
dniach 28-30 marca XXXI Targach Budownictwa „OLTARBUD Ekologia - Energo-
oszczędność”. Stoisko OIP cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno 
wystawców, jak i zwiedzających, którym pełniący dyżury specjaliści OIP nie tylko 
udzielali informacji na temat zagrożeń wypadkowych w budownictwie, ale także 
prezentowali broszury i ulotki (informujące m.in. o wypadkach przy pracy zaistnia-
łych w roku 2007, zasadach bhp dot. prac budowlanych, zarządzaniu bezpieczeń-
stwem pracy, konkursie „Bezpieczna Budowa”) oraz strony internetowe Głównego 
Inspektoratu Pracy i OIP. Patronat nad Targami objęli m.in. Prezydent Olsztyna i 
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 W dniu 18 kwietnia, z-ca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru, na zaproszenie 
przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
uczestniczył w VII Zjeździe Sprawozdawczym Izby. Do wzięcia udziału w obradach 
zaproszeni zostali także: Marszałek Województwa, Wojewoda, Prezydent Olsztyna, 
Prezydent Elbląga, Prezydent Ełku, dyrektorzy szkól budowlanych i firm budowla-
nych współpracujących z Izbą. Podczas spotkania zastępca OIP przedstawił stan 
wypadkowości przy pracy oraz najczęściej występujące zagrożenia dla zdrowia lub 
życia w budownictwie w skali kraju, a także na terenie Warmii i Mazur (wypadki w 
br. i w 2007). Omówił też działalność nadzorczo-kontrolną w branży budowlanej wg 
danych GIP i OIP za 2007 r. oraz przedstawił działalność promocyjno-prewencyjną 
podejmowaną w ubiegłym roku oraz przewidzianą na rok bieżący (seminaria, szko-
lenia, itp.). Na zakończenie wystąpienia zastępca OIP odczytał apel skierowany do 
pracodawców i pracowników firm budowlanych, a dotyczący przestrzegania przepisów 
i zasad bhp. W efekcie spotkania Apel OIP rozesłano do 4080 członków Izby oraz za-
mieszczono na stronie internetowej W-MIIB i tablicach ogłoszeń w siedzibie Izby i pla-
cówkach terenowych w Ełku i Elblągu. 

 W dniu 28 kwietnia w Ełku, w ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar 
Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, OIP zorganizował seminarium 
nt. wypadków przy pracy dla pracodawców z terenu wschodnich powiatów woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Zastępca OIP ds. nadzoru w otwierającym se-
minarium wystąpieniu m.in. odczytał List OIP adresowany do pracodawców 
i pracowników firm budowlanych. Następnie inspektorzy pracy przedstawili prezen-
tacje dot. zbadanych śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy zawierające fo-
tografie z miejsc wypadków i opisy ich okoliczności i przyczyn. W seminarium 
uczestniczyło w sumie 41 pracodawców oraz 5 przedstawicieli regionalnych orga-
nizacji związkowych. Wszyscy otrzymali do wykorzystania Raport OIP – „Wypadki 
przy pracy i ich skutki”, Apel OIP do pracodawców i pracowników firm budowlanych 
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oraz wydawnictwa PIP. Wspomniany Raport przesłano ponadto wojewodzie i mar-
szałkowi województwa, instytucjom nadzoru i kontroli oraz regionalnym zarządom 
organizacji związkowych. 

 W dniu 11 września w Olsztynie, w ramach Europejskiej Kampanii Informacyjnej na 
rzecz Oceny Ryzyka Zawodowego, adresowanej do przedstawicieli sektora budow-
lanego, odbyła się konferencja nt. „Praktycznych aspektów oceny ryzyka zawodo-
wego przy robotach budowlanych”. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, przy udziale Central-
nego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego 
i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. W konferencji wzięło udział ponad 
150 osób – pracodawców i pracowników firm budowlanych oraz pracowników służb 
bhp. Konferencja została objęta patronatem przez Wojewodę Warmińsko - Mazur-
skiego. Zastępca OIP ds. nadzoru przedstawił uczestnikom konferencji informację 
dotyczącą wyników kontroli inspektorów pracy w firmach budowlanych oraz przy-
czyny wypadków przy pracy w tej branży. Podczas konferencji głos ponadto zabie-
rali: inspektor pracy (prezentacja nt. bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac 
na wysokości), inspektor Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie (prezentacja 
nt. kwalifikacji i uprawnień technicznych pracowników zatrudnionych w sektorze 
budowlanym), przedstawicielka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
(wypowiedź dotyczyła wpływu czynników środowiska pracy na zdrowie pracowni-
ków zatrudnionych w budownictwie, pracownicy CIOP-PIB (mówili o zagrożeniach 
biologicznych w aspekcie oceny ryzyka zawodowego i technologii w budownictwie 
oraz zasadach doboru i stosowania środków ochrony indywidualnej przy robotach 
budowlanych). Patronat medialny nad konferencją objęły miesięczniki: „Przyjaciel 
przy Pracy”, „Bezpieczeństwo Pracy” i „Praca i Zdrowie” oraz TVP Olsztyn i Radio 
Olsztyn, czego efektem były m.in. wypowiedzi zastępcy OIP ds. nadzoru dla Radia 
Olsztyn i TVP Olsztyn dot. zagrożeń występujących na placach budów, przyczyn 
upadków z wysokości oraz statystyki wypadkowej. 

 W dniu 25 września zastępca OIP ds. nadzoru wziął udział w obradach Nadzwy-
czajnego Walnego Zgromadzenia Olsztyńskiej Izby Budowlanej. Podczas spotka-
nia zastępca OIP przedstawił informację nt. wyników kontroli inspektorów pracy w 
firmach budowlanych, przyczyn wypadków przy pracy w tej branży, celów i realiza-
cji programu prewencyjno-promocyjnego w budownictwie oraz konkursu „Bez-
pieczna Budowa”. Ponadto zastępca OIP zachęcił pracodawców do wzięcia udziału 
w organizowanych przez OIP konferencjach, seminariach i szkoleniach kierowa-
nych do przedsiębiorców sektora budowlanego. 

 W dniu 11 grudnia inspektor pracy, na spotkaniu zorganizowanym przez Oddział 
ZUS w Olsztynie, przeprowadził szkolenie dla 31 pracodawców z terenu Warmii i 
Mazur nt. „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu prac budowlanych”. 
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali wydawnictwa PIP. 
 

Zaangażowanie mediów: prasa budowlana, TVP regionalna, radio regionalne, internet 
– portale budowlane) – wybrane przykłady 
 

 W dniu 27 marca okręgowy inspektor pracy wziął udział w prowadzonym na żywo 
programie publicystycznym „OPINIE” (TVP INFO). Tematem rozmowy były wstęp-
ne ustalenia inspektora OIP dotyczące zbiorowego wypadku przy pracy (porażenie 
podczas wykonywania prac budowlanych prądem 3 pracowników), który miał miej-
sce na terenie zakładu w Ostródzie oraz problem przyczyn wysokiej wypadkowości 
przy pracy na terenie Warmii i Mazur. W programie, poza okręgowym inspektorem 
pracy, uczestniczył olsztyński przedsiębiorca prowadzący jedną z większych w re-
gionie firm budowlanych. 

 W dniu 18 kwietnia, z-ca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru, na zaproszenie 
przewodniczącego Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
uczestniczył w VII Zjeździe Sprawozdawczym Izby. W trakcie wystąpienia zastępca 
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OIP odczytał Apel Okręgowego Inspektora Pracy skierowany do pracodawców i 
pracowników firm budowlanych, a dotyczący przestrzegania przepisów i zasad bhp. W 
efekcie spotkania Apel OIP rozesłano do 4080 członków Izby oraz zamieszczono 
na stronie internetowej W-MIIB i tablicach ogłoszeń w siedzibie Izby i placówkach tere-
nowych w Ełku i Elblągu. 

 W dniu 9 lipca na terenie placu budowy centrum handlowego w Olsztynie OIP zor-
ganizował konferencję prasową nt. wypadków w budownictwie, na którą zaproszo-
no dziennikarzy regionalnych i lokalnych mass mediów. Podczas konferencji dzien-
nikarzom przedstawiono Apel Głównego Inspektora Pracy skierowany do pracow-
ników, pracodawców i przedsiębiorców budowlanych, informację dot. wzrostu na 
terenie Warmii i Mazur liczby śmiertelnych wypadków przy pracy na budowach oraz 
prezentacje nt.: okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – upadków z wyso-
kości zbadanych przez inspektorów pracy i nieprawidłowości w zakresie bezpie-
czeństwa pracy stwierdzanych najczęściej na placach budów. Podczas spotkania 
dziennikarzom przekazano ponadto materiały dot. wypadków przy pracy i wyników 
kontroli w budownictwie, w tym w zakresie legalności zatrudnienia. W konferencji 
ze strony OIP uczestniczył okręgowy inspektor pracy, inspektor pracy - koordynator 
kontroli w budownictwie oraz rzecznik prasowy. W konferencji uczestniczyli dzien-
nikarze regionalnych mass mediów. Tego samego dnia okręgowy inspektor pracy 
wziął udział w programie publicystycznym TVP INFO pn. „OPINIE”, Program był w 
całości poświęcony warunkom pracy i wypadkom w budownictwie. 

 W dniu 6 sierpnia okręgowy inspektor pracy dziennikarzowi Radia WAMA udzielił 
obszernego wywiadu nt. działań promocyjno-prewencyjnych podejmowanych przez 
OIP m.in. w budownictwie. Podczas rozmowy poruszono m.in. następujące tematy: 
szkolenia dla firm budowlanych prowadzone przez inspektorów pracy w ramach 
kampanii prewencyjno-promocyjnej PIP oraz wypadki przy pracach budowlanych 
zaistniałe w roku 2008. 

 W dniu 26 sierpnia okręgowy inspektor pracy udzielił obszernego wywiadu dzienni-
karce Radia Olsztyn. Głównym tematem rozmowy była ogólnopolska kampania 
prewencyjno-promocyjna PIP w budownictwie i organizowane w ramach tej kam-
panii szkolenia dla firm budowlanych. Poruszono także kwestie najczęstszych 
przyczyn wypadków przy pracy w budownictwie oraz wyników kontroli inspektorów 
pracy w firmach budowlanych. Wypowiedź OIP była kilkakrotnie wykorzystywana w 
serwisach informacyjnych Radia Olsztyn. 

 W dniu 3 września rzecznik prasowy OIP wziął udział w cyklicznej audycji publicy-
stycznej radia ESKA pn. „Poranny Olsztyn”. Głównym tematem rozmowy były dzia-
łania podejmowane przez OIP w ramach kampanii prewencyjno-promocyjnej PIP w 
budownictwie oraz okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy zaistniałych w 
tym roku przy wykonywaniu prac remontowo-budowlanych. 

 W dniu 26 listopada rzecznik prasowy OIP dziennikarce TVP Olsztyn udzielił infor-
macji nt. przepisów bezpieczeństwa pracy dotyczących prac na wysokości 
oraz kwalifikacji i wyposażenia pracowników wykonujących takie prace. 

 
Branża budowlana, biorąc pod uwagę zagrożenia zawodowe występujące 

w procesie pracy, charakteryzuje się bardzo wysokim ryzykiem i zalicza się do jednej z 
najbardziej wypadkowych gałęzi gospodarki. Istotnym celem prowadzenia efektywnych 
działań prewencyjno – kontrolnych jest podniesienie wiedzy w zakresie bhp zarówno 
pracowników jak i pracodawców branży budowlanej. W tym celu należy nadal podej-
mować inicjatywy polegające na upowszechnianiu wydawnictw z tego zakresu, organi-
zacji imprez (szkoleń, seminariów, konferencji, spotkań) o charakterze promocyjnym 
oraz współpracy ze środkami masowego przekazu. 
 
7.7. Program prewencyjny dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom prze-

ciążenia psychicznego i stresu w miejscu pracy 
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Celem głównym programu jest umożliwienie pracodawcom i pracownikom iden-
tyfikacji źródeł nadmiernego stresu zawodowego w zakładach pracy oraz zastosowanie 
właściwych dla tych grup odbiorców metod przeciwdziałania. W tabeli zamieszczonej 
poniżej zestawiono działania Okręgu w ramach tego programu. 

Tabela nr 7.7.1. 
Liczba ankiet A1 rozesłanych do pracodawców przez OIP w 2008r.: 51 

Liczba par ankiet A1 i A2 wprowadzonych do programu zliczającego w OIP w 2008r. (ogółem): 25 
 

Liczba szkoleń nt stresu w miejscu pracy zrealizowanych w OIP 2008r.(ogółem):    4 

Liczba pracowników uczestniczących w ww. szkoleniach (z podziałem na rodzaj grupy odbiorców): 148 

Liczba pozostałych odbiorców ww. szkoleń:    30 
 

Liczba zakładów pracy, którym zaproponowano dokonanie oceny stresogenności cech pracy:  5 

Liczba zakładów pracy, które zdecydowały się przystąpić do oceny stresogenności cech pracy: 1 

Liczba zakładów pracy, od których odebrano karty z opracowanymi wnioskami profilaktycznymi: 1 

Liczba pozostałych imprez, wydarzeń, targów w czasie których poruszano problematykę stresu w pracy: 1 
 

Szacunkowa liczba odbiorców ww. imprez (ogółem), w tym: 
- uczniów szkół średnich: 
- nauczycieli: 

43 
39 
4  

 

Liczba materiałów informacyjnych rozprowadzonych w OIP w ramach tematu w 2008r. (z podziałem na 
rodzaj materiału: broszura, ulotka, inne): 

- broszura „Stres w pracy – Poradnik dla pracodawcy”, 
- broszura „Stres w pracy – Poradnik dla pracownika”, 
- broszura „BHP – Poradnik dla pracodawcy”, 
- publikacja „Zdobądź dyplom PIP – Lista kontrolna z komentarzem”, 
- broszura „Prawo pracy – Informacje dla podejmujących pierwszą pracę” 
- ulotka „Ocena ryzyka zawodowego w 5 krokach”, 
- ulotka „Ciąża i rodzicielstwo – Uprawnienia pracownicze”, 
- ulotka „Mobbing i dyskryminacja”  
- ulotka „Elastyczne formy zatrudnienia” 

 
 
94 
136 
20 
81 
40 
321 
80 
60 
40 

 

Liczba porad prawnych udzielonych w ramach realizacji programu  
- dotyczących zagadnień prawnej ochrony pracy, 
- dotyczących zagadnień technicznego bezpieczeństwa pracy, 
- dotyczących zagadnień legalności zatrudnienia 

 
77 
62 
14 

 

 
Podsumowując, podobnie jak w roku ubiegłym, program był odbierany przez 

pracodawców jako konieczność podjęcia działań, choć dobrowolnych, to jednak „przy-
muszonych” przez organ kontrolny. Główną przyczyną sceptycznego podejścia do 
prowadzonego programu jest niechęć do podejmowania przez pracodawców działań, 
które mogłyby ujawnić ewentualne problemy występujące w środowisku pracy, co z 
kolei wymagałoby zaangażowania i podjęcia dalszych kroków. 
 
7.8. Przestrzeganie prawa pracy w mikro-przedsiębiorstwach (do 9 pracują-

cych) 
 
  Program przeznaczony jest dla pracodawców, zatrudniających do 9 pracowni-
ków i prowadzących zakłady produkcyjne oraz usługowe, z których działalnością wiążą 
się zagrożenia zawodowe i zdrowotne. Szczególnie preferowany jest udział pracodaw-
ców, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą.  Idea programu oparta jest na 
zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy pomocy przygotowanych przez PIP 
narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, identyfikuje występujące w zakła-
dzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę oraz określa sposoby i terminy ich 
likwidacji. Po przeszkoleniu - za pomocą przekazanej przez PIP Listy i Oceny 
ryzyka w pięciu krokach - pracodawcy identyfikują występujące w swoich za-
kładach problemy i ewentualne nieprawidłowości, oceniają skalę zagrożeń oraz 
określają sposoby i terminy ich likwidacji. Przez cały czas realizacji programu promo-
cyjnego pracodawcy mogą zwrócić się do inspektorów pracy o udzielenie wskazówek, 
fachowej pomocy, ułatwiając tym samym wdrażanie go w życie. Po zakończeniu 
przez pracodawcę programu dostosowawczego, wyznaczony inspektor pracy 
przeprowadza audyt. W oparciu o zgromadzoną dokumentację, okręgowy inspektor 
pracy podejmuje decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu Dyplomu PIP.  



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2008 ROKU 

 

 156 

W 2008 roku do 72 pracodawców wysłano zaproszenia do udziału w programie 
promocyjno-informacyjnym, z czego program promocyjny rozpoczęło 60 pracodawców 
- tylu pracodawców wzięło udział w szkoleniach zorganizowanych na terenie działania 
OIP. W sumie w 2008 roku w programie promocyjnym 36 pracodawców uzyskało dy-
plomy PIP: 16 pracodawców w pierwszej i 20 pracodawców w drugiej edycji.   
   

Tabela nr 7.8.1. 

Branża Liczba zakładów Liczba zatrudnionych pracowników 

Produkcja wyrobów metalowych 4 26 

Usługi ogólnobudowlane 3 15 

Sprzedaż detaliczna i hurtowa 11 72 

Usługi stolarskie 3 15 

Usługi gastronomiczne 3 16 

Naprawa samochodów i maszyn 3 16 

Usługi finansowo – księgowe 2 8 

Usługi medyczne 1 1 

Usługi telekomunikacyjne 1 2 

Usługi deratyzacyjne, dezynfekcyjne itp. 1 3 

Usługi wulkanizacyjne 2 9 

Usługi fryzjerskie 1 3 

Pośrednictwo pracy 1 3 

                                                          Razem 36 189 

 
Najwięcej zakładów reprezentowało branżę handlową detaliczną i hurtową. 

Około 70 % zakładów biorących udział w programie promocyjnym było wcześniej kon-
trolowanych przez inspektorów pracy. Pracodawcy podkreślali, że do przystąpienia do 
programu promocyjnego skłonił ich głównie brak wiedzy z zakresu szeroko rozumiane-
go prawa pracy. Ponadto pracodawcy podkreślali, że dostosowanie swoich zakładów 
do wymagań bhp bez pomocy inspektora pracy sprawia im duże trudności z uwagi na 
częste zmiany obowiązującego prawa. Lista kontrolna z komentarzem „Dostosuj swój 
zakład do obowiązującego prawa” została bardzo dobrze oceniona przez uczestników 
programu promocyjnego w pierwszej i drugiej edycji. Pracodawcy niejednokrotnie pod-
kreślali, że lista jest dla nich „elementarzem” z zakresu prawa pracy. Szkolenia organi-
zowane w ramach programu promocyjnego spotkały się z szerokim zainteresowaniem 
pracodawców, dlatego w 2008 roku przeprowadzono dwie edycje programu.  Praco-
dawcy podkreślali, że uczestnictwo w organizowanych szkoleniach pogłębiło ich wie-
dzę z zakresu prawa pracy i pozwoliło im na samodzielne i bezproblemowe usunięcie 
nieprawidłowości w swoich zakładach. Kontrole sprawdzające prowadzone przez in-
spektorów pracy wykazały, że działania prowadzone w ramach programu przyniosły 
wymierne efekty powodujące poprawę przestrzegania prawa pracy w kontrolowanych 
zakładach.  

Podsumowując, wzrost wiedzy i świadomości uczestników programu promocyj-
nego w zakresie przestrzegania prawa pracy doprowadził do poprawy warunków pracy, 
w szczególności w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, przestrze-
gania terminowości prowadzonych szkoleń bhp, sposobu prowadzenia dokumentów i 
akt osobowych pracowników oraz sposobu ewidencjonowania czasu pracy. Działania 
profilaktyczne prowadzone w 2008 roku w ramach programu wskazują na potrzebę 
kontynuacji programu w kolejnych latach. 
 
7.9. Szkolenia dla partnerów społecznych 
 
       Celem zadania było poszerzenie wiedzy partnerów społecznych z zakresu pra-
wa pracy oraz bhp w ramach współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami 
zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządowymi i administracji 
państwowej, w tym szczególnie ze społeczną inspekcją pracy.  W tabeli zamieszczonej 
poniżej zestawiono szkolenia, w trakcie których przedstawiciele Okręgu przekazywali 
wiedzę partnerom społecznym. 
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Tabela nr 7.9.1. 

Adresaci szkoleń Wnioskujący 
Liczba 
szkoleń 

Liczba 
uczestników 

Działacze związkowi, w 
tym społeczni inspektorzy 
pracy 

KZZ Ciepłowników 
OZZ Pielęgniarek i Położnych 

1 
1 

12 
20 

KZ NSZZ „S” przy MICHELIN 1 24 

OPZZ – zarz. woj.  
w tym: 
ZNP 
WFZZPOZ 
ZZ Budowlani 
ZZ Prac. Telekomunikacji 
NZZ Chemików przy MICHELIN 

2 
 

4 
3 
1 
1 
1 

76 
 

88 
98 
32 
56 
25 

Przedstawiciele organiza-
cji pracodawców 

PKPP, KPP  
ZRzP (Izby Rzemiosła)  
Danisco Biolacta Sp. z o.o. 
Jeronimo Martis Dystrybucja S.A.  
Centrum Sportowo-Biznesowe w Elblągu 
Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 
Nadleśnictwo Jedwabno 
PSS Społem 
Firma Szkoleniowa WINI 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

50 
43 
43 
92 
36 
50 
30 
54 

109 

Przedstawiciele organów 
samorządowych, organów 
administracji państwowej   

Starostwa  
ZUS 
PUP 
Polskie Stowarzyszenie Pracodawców Służby BHP 
Urząd Miasta w Bartoszycach 
W-M Oddział Straży Granicznej 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
W-M Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
Nadzór Budowlany 
OHP 
KRUS 
Ogólnopolskie Stow. Prac. Służby BHP 
Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu 
Centrum Kultury w Elblągu 
Centrum Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej 
Izba Skarbowa w Olsztynie 

2 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 

91 
62 
59 
15 
60 
32 
46 
18 
33 

122 
11 

121 
116 
45 
30 
20 

 
Poniżej zamieszczono przykłady szkoleń, o których mowa w zestawieniu za-

mieszczonym powyżej. 

 W dniach 7-8 kwietnia inspektorzy pracy przeprowadzili szkolenie dla 24 nowo wy-
branych społecznych inspektorów pracy w MICHELIN Polska S.A. Organizatorem 
szkolenia był MZZ Chemik. Pierwszego dnia szkolenia inspektor pracy przedstawił 
społecznym inspektorom pracy zagrożenia (fizyczne, chemiczne i biologiczne) wy-
stępujące na stanowiskach pracy w zakładzie. Następnie omówiono uprawnienia 
SIP przeprowadzając jednocześnie ćwiczenia w zakresie umiejętności wpisywania 
uwag i zaleceń w dokumentach prawnych, którymi dysponują społeczni inspektorzy 
pracy. Tematem drugiego dnia szkolenia było ustalania przyczyn i okoliczności wy-
padków przy pracy. Wszyscy SIP zdobywali umiejętności praktyczne w czasie ćwi-
czeń na przykładowych zdarzeniach wypadkowych, które przedłożył im inspektor 
pracy. Nowo wybranym SIP zapewniono wydawnictwa PIP (poradniki SIP i materia-
ły na płycie CD), ulotki nt.: „Mniej dźwigaj”, minimalnych wymagań dot. obrabiarek 
do metalu oraz materiały z dochodzeń powypadkowych). Szkolenie odbyło się w 
Sali Tradycji w MICHELIN w obecności przedstawiciela pracodawcy i przewodni-
czących organizacji związkowych funkcjonujących w zakładzie.  

 W dniu 8 kwietnia w siedzibie Zarządu Okręgu ZNP w Olsztynie, w związku z przy-
jazdem delegacji związkowej nauczycieli ze Szwecji i Włoch, zorganizowano szko-
lenie 30 zakładowych społecznych inspektorów pracy z placówek oświatowych  
woj. warmińsko-mazurskiego. W programie szkolenia znalazł się wykład nt.: „Stres 
w pracy nauczyciela”, który wygłosił zastępca OIP. Następnie inspektor pracy od-
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powiedzialna za współpracę z partnerami społecznymi zapoznała uczestników 
szkolenia z uprawnieniami SIP oraz  praktycznymi aspektami wpisywania uwag i 
zaleceń (na przygotowanych kartach ćwiczeń). Wszyscy uczestnicy szkolenia 
otrzymali materiały szkoleniowe w postaci broszur i ulotek, m.in. poradnik SIP, bro-
szury „Stres w pracy” i „Choroby narządu głosu”. Trzynastu zaproszonym związ-
kowcom z Włoch i Szwecji, którym tłumaczono materiał szkoleniowy przekazano in-
formator Państwowej Inspekcji Pracy – obrazujący działalność  inspekcji pracy w 
Polsce.  

 W dniu 10 kwietnia, na wniosek Prezesa Zarządu Powiatowego ZNP w Morągu  
w siedzibie związku w Morągu odbył się dyżur pracownika OIP i inspektora pracy. 
Następnie w sali sesyjnej morąskiego ratusza przeprowadzono szkolenie 20 Pre-
zesów Ognisk ZNP placówek oświatowych powiatu morąskiego. Szkolenie dotyczy-
ło uprawnień związków zawodowych i SIP w zakładzie pracy. Zgodnie z prośbą 
przewodniczącego morąskiego zarządu ZNP, uczestnikom szkolenia przekazano 
praktyczne porady w zakresie organizacji wyborów SIP w zakładzie oraz wręczono 
wydawnictwa PIP nt. uprawnień SIP i ulotki „Choroby narządu głosu”. Szkolenie 
zakończył Prezes Zarządu Okręgu ZNP w Olsztynie, który serdecznie podziękował 
pracownikom PIP za przeprowadzenie szkolenia i przekazane materiały szkolenio-
we.  

 W dniu 11 kwietnia w siedzibie OIP w Olsztynie odbyło się spotkanie członków 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie, 
podczas którego inspektorzy pracy przeprowadzili szkolenie w zakresie: postępo-
wań powypadkowych prowadzonych przez inspektorów OIP w 2007 r., w tym spo-
rządzania prawidłowej dokumentacji z ustaleń przyczyn i okoliczności wypadków 
przy pracy, programów prewencyjno-promocyjnych PIP przewidzianych do realiza-
cji w 2008 r.; założeń i przebiegu kampanii promocyjnej nt.: „Zdobądź dyplom PIP” 
dla pracodawców z mikroprzedsiębiorstw. Uczestników spotkania poinformowano 
ponadto o przypadającym na 28 kwietnia Światowym Dniu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia w Pracy i poproszono o zorganizowanie w zakładach pracy oko-
licznościowych spotkań. W tym celu wszystkim obecnym na spotkaniu członkom 
Stowarzyszenia (28 osób) przekazano 2 prezentacje multimedialne: z przykładami 
dochodzeń powypadkowych (12 przykładów) przygotowaną przez pracowników 
OIP i zdjęciami obrazującymi zagrożenia wypadkowe w budownictwie. 

 W dniu 19 maja pracownicy OIP, w tym zastępca OIP ds. prawno-organizacyjnych 
przeprowadzili szkolenie dla 20 osób – członków Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych. Podczas szkolenia omówiono następujące za-
gadnienia: czas pracy, w tym czas pracy pracowników medycznych, wynagrodze-
nia oraz zmiany w ustawie o zoz. Uczestnikom szkolenia przedstawiono prezenta-
cje multimedialną dot. powyższych tematów. 

 W dniu 27 maja pracownicy OIP, na wniosek Centrum Wsparcia Spółdzielczości 
Socjalnej działającego przy miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie, 
przeprowadzili w siedzibie OIP szkolenie dla 30 osób – pracowników  
i pracodawców funkcjonujących w ramach spółdzielni socjalnych. Podczas szkole-
nia omówiono następujące zagadnienia: nawiązywanie i formy zakończenia sto-
sunku pracy w spółdzielniach socjalnych, inne formy zatrudnienia, wynagrodzenie – 
zasady wypłacania i ochrona oraz odpowiedzialność pracownika i pracodawcy. 

 W dniach 12-13 września inspektor pracy odpowiedzialna w OIP za współpracę  
z partnerami społecznymi przeprowadziła szkolenie dla nowo wybranych społecz-
nych inspektorów pracy TP S.A. Szkolenia zorganizował Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Pracowników Telekomunikacji. W szkoleniu uczestniczyło 30 
nowo wybranych WSIP oraz 26 SIP, którzy swoją funkcję pełnią już 3. rok. Podczas 
szkolenia omówiono podstawy prawne funkcjonowania społecznej inspekcji pracy 
w zakładzie, w tym uprawnienia i obowiązki wydziałowego i grupowego SIP oraz 
przeprowadzono ćwiczenia w zakresie wpisywania uwag w wydziałowych księgach 
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uwag. Wszyscy nowo wybrani społeczni inspektorzy pracy otrzymali wydawnictwa 
PIP.  

 W dniu 18 września Wojewódzka Federacja Związków Zawodowych Pracowników 
Ochrony Zdrowia w Olsztynie zorganizowała szkolenie dla społecznych inspekto-
rów pracy (20), pracowników służby bhp (20) oraz przewodniczących zarządów 
(10) zakładowych organizacji związkowych ZZPOZ z zakładów służby zdrowia i 
opieki społecznej woj. warmińsko-mazurskiego. W czasie szkolenia poruszono te-
maty dotyczące zmiany ustawy o ZOZ, uprawnień społecznych inspektorów pracy i 
pracowników służby bhp w pracach komisji bhp w zakładzie, jak również przepro-
wadzono praktyczne szkolenie w zakresie wydawania uwag i zaleceń SIP. Wszy-
scy związkowcy otrzymali informację nt. zmian w prawie pracy, obowiązujących od 
maja 2007 roku. 

 W dniu 19 września Koordynator Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników  
woj. warmińsko-mazurskiego zorganizował w sali konferencyjnej OIP spotkanie  
z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych związku z naszego wo-
jewództwa oraz przewodniczącym KK ZZ Ciepłowników. Spotkanie zorganizowano 
z okazji XXV-lecia Krajowego ZZ Ciepłowników, w związku z tym spotkanie rozpo-
czął i uroczyście przywitał związkowców z-ca OIP. Na prośbę Związku inspektor 
pracy – koordynator do współpracy z partnerami społecznymi OIP przekazał 
wszystkim informację nt. roli zakładowych organizacji związkowych w kierowaniu 
działalnością SIP oraz uprawnień związków zawodowych w kształtowaniu we-
wnątrzzakładowego prawa pracy. Wszyscy uczestnicy ww. szkoleń otrzymali wy-
dawnictwa PIP.  

 W dniach 7-8 października nadinspektor pracy OIP w Olsztynie, w ramach europej-
skiej kampanii „Mniej Dźwigaj” przeprowadził dwa szkolenia dla w sumie  
59 pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie (pielęgnia-
rek, położnych, techników i pracowników administracji). Szkolenia dotyczyły przede 
wszystkim norm i technik dotyczących ręcznego przemieszczania ciężarów, ze 
szczególnym uwzględnieniem pracy pielęgniarek przy obsłudze pacjentów. W trak-
cie szkolenia zaprezentowano m.in. film szkoleniowy przedstawiający prawidłowe 
techniki przemieszczania pacjentów. Drugim tematem szkolenia było zapobieganie 
dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą na komputerze. 
Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali wydawnictwa PIP (afisze i broszury) wydane  
w ramach kampanii „Mniej Dźwigaj” adresowane do pracowników służby zdrowia. 
Powyższe szkolenie odbyło się na wniosek ZSIP i związków zawodowych działają-
cych w szpitalu.  

 Realizując porozumienie pomiędzy PIP a Konfederacją Pracodawców Polskich, 
dotyczące wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych w 2008 roku, radca prawny 
OIP w dniach 24 i 28 listopada br. przeprowadził w siedzibie OIP dwa szkolenia dla 
pracowników Poczty Polskiej. Głównym tematem szkoleń było rozliczanie czasu 
pracy. Szczegółowo omówiono m.in. następujące kwestie: systemu czasu pracy, 
praca w godzinach nadliczbowych, pojęcie dyżuru pracowniczego, zasady tworze-
nia harmonogramów czasu pracy i prowadzenia ewidencji czasu pracy, prawidłowe 
rozliczanie czasu pracy, w szczególności przy równoważnym systemie czasu pracy 
(praktyczne przykłady na bazie harmonogramów i ewidencji tworzonych w Poczcie 
Polskiej), analiza najczęstszych błędów i nieprawidłowości związanych z czasem 
pracy. Ogółem w szkoleniach wzięło udział ponad 50 osób – pracowników kierow-
nictwa i działu kadr z placówek Poczty Polskiej z terenu Warmii i Mazur. 

 W dniach 4-6 listopada 2008r. w Olsztynie, Kętrzynie, Mrągowie i Szczytnie nadin-
spektor pracy, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mniej Dźwigaj”, przeprowadził 4 
szkolenia dla pracowników sieci handlowej SPOŁEM PSS. W szkoleniach uczest-
niczyło w sumie 54 osób, w tym 47 kierowników sklepów. Głównym tematem szko-
lenia były techniki i normy dotyczące ręcznego przemieszczania ciężarów. Poru-
szono także kwestię zapobiegania dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym zwią-
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zanym z przemieszczaniem ciężarów w sektorze handlu. Wszyscy uczestnicy szko-
lenia otrzymali wydawnictwa PIP adresowane do pracowników sektora handlu.  

 
7.10. Konkursy 
 
       Celem zadania była promocja ochrony pracy poprzez wskazywanie i populary-
zację najlepszych praktyk i wzorów do naśladowania. W poniżej zamieszczonej tabeli 
zestawiono konkursy, których organizatorem lub współorganizatorem był OIP. 

Tabela nr 7.10.1 

Nazwa konkursu 
Liczba 

uczestni-
ków 

Liczba 
laureatów 

„Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” 7 6 

Konkurs na najaktywniejszego zakładowego społecznego inspektora pracy 8 4 

„Bezpieczna budowa” 8 4 

Konkursy z zakresu bhp w szkołach rolniczych i rolnictwie indywidualnym   207 38 

„Bezpieczne gospodarstwo rolne” 23 3 

Inne: 

dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle 37 6 

„Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy” 24 3 

„Wiedzy z zakresu bhp, ppoż i udzielania pierwszej pomocy” – pracowników 
młodocianych pow. nowomiejskiego i iławskiego 

108 8 

Konkursy plastyczne (2) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  
nt. „Mniej dźwigaj 2008” 

122 32 

Konkurs testowy nt. Wiedzy o BHP w rolnictwie indywidualnym dla uczniów 
gimnazjum (1) 

28 10 

„Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych w oczach dzieci” - w szko-
łach podstawowych i gimnazjach (22) - konkurs plastyczny  

562 173 

Konkurs GIP dla dziennikarzy 1 1 
 

 
Konkursy organizowane przez PIP są skuteczną formą kształtowanie odpo-

wiednia postaw w zakresie ochrony pracy. Możliwość wygrania konkursu i zdobycia 
nagrody motywuje rolników i młodzież szkół rolniczych do działania w kierunku elimi-
nacji zagrożeń mogących być przyczyną groźnych wypadków we własnym gospodar-
stwie. Młodzi pracownicy zatrudnieni w zakładach rzemieślniczych przygotowując się 
do konkursów poszerzają swoją wiedzę nt. prawa pracy, w tym bhp, przez co podno-
szą swoją świadomość nt. zagrożeń w procesie pracy. Pracodawcy nagradzani i wy-
różniani w konkursach PIP – dzięki nagłośnianiu w mediach (artykuły prasowe, wywia-
dy radiowe i telewizyjne, informacje internetowe) stają się bardziej wiarygodni dla ban-
ków, kontrahentów oraz przyszłych pracowników.  

 
7.11. Targi 

 
       Przedsięwzięcia takie jak targi, ze względu na ich masowy charakter, stwarzają 
możliwość dotarcia do szerokich kręgów społeczeństwa i dlatego są doskonałą formą 
promocji działań PIP. Przedsięwzięcia te niewątpliwie służą również podnoszeniu 
świadomości pracodawców i pracowników w zakresie uprawnień i obowiązków wynika-
jących z Kodeksu pracy. W tabeli zamieszczonej poniżej określono nazwę targów lub 
imprez, w trakcie których przedstawiciele Okręgu prowadzili działania promujące 
ochronę pracy. 
 

Tabela nr 7.11.1. 

Nazwa targów / ekspozycji 
Szacunkowa liczba osób korzy-

stających ze stoiska 

Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” 300 

Ogólnopolskie Targi Pracy „Twoja kariera w Twoich Rękach” 150 

XXXI Targi Budownictwa „OLTARBUD Ekologia - Energo-oszczędność” 120 

Dni Informacyjne Europejskich Służb Zatrudnienia „EURES” 90 
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Dzień Budowlanych 250 

Dni Otwarte Ochotniczych Hufców Pracy 100 
 

 

Poniżej przykłady udziału Okręgu w targach: 

 Z inicjatywy okręgowego inspektora pracy, OIP w Olsztynie po raz ósmy uczestni-
czył, organizując własne stoisko informacyjno-wystawowe, w zorganizowanych w 
dniach 28-30 marca XXXI Targach Budownictwa „OLTARBUD Ekologia - Energo-
oszczędność”. Swoje produkty wystawiało ponad kilkudziesięciu wystawców, z 
czterech branż: budowlanej, instalatorskiej, meblarskiej i z artykułami wyposażenia 
wnętrz i ogrodów. Stoisko OIP cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem za-
równo wystawców, jak i zwiedzających – pracodawców, pracowników, przedstawi-
cieli biur projektowo-architektonicznych, którym pełniący dyżury specjaliści OIP nie 
tylko udzielali informacji na temat zagrożeń wypadkowych w budownictwie, ale tak-
że prezentowali broszury i ulotki (informujące m.in. o wypadkach przy pracy zaist-
niałych w roku 2007, zasadach bhp dot. prac budowlanych, zarządzaniu bezpie-
czeństwem pracy, konkursie „Bezpieczna Budowa”) oraz strony internetowe Głów-
nego Inspektoratu Pracy i Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. 

 W dniach 22–23 października w Olsztynie odbyły się „Dni Informacyjne Europej-
skich Służb Zatrudnienia EURES”, zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy. 
Głównym celem przedsięwzięcia było poinformowanie osób bezrobotnych, poszu-
kujących pracy, zainteresowanych pracą w Niemczech, Belgii, Irlandii i Wielkiej 
Brytanii o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w tych krajach. 
Tych informacji udzielali eksperci – doradcy z wymienionych krajów. Z kolei osoby 
powracające z pracy w krajach Unii Europejskiej mogły w punktach konsultacyj-
nych uzyskać informacje od zaproszonych przez WUP pracowników instytucji pol-
skiego rynku pracy: OHP, ZUS, Urzędu Skarbowego, Kuratorium Oświaty i OIP 
Olsztyn. Udział OIP w „Dniach Informacyjnych” polegał, poza organizacją punktu 
konsultacyjnego i udzielaniem porad, na eksponowaniu i dystrybucji wydawnictw 
PIP. 

 W dniu 7 października pracownicy OIP uczestniczyli w „Dniu Budowlanych” zorga-
nizowanym w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej  
w Olsztynie. Udział OIP w „Dniu Budowlanych” polegał na przedstawieniu ponad  
100 uczniom technikum i szkoły zawodowej prezentacji dotyczącej podstawowych 
przepisów bhp obowiązujących przy pracach budowlanych oraz informacji  
nt. okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zaistniałych w budownictwie, zba-
danych przez inspektorów OIP. Uczniowie mieli także okazje uczestniczyć  
w szkoleniach zawodowych prowadzonych przez firmy budowlane. W spotkaniu z 
młodzieżą uczestniczyli dyrektor szkoły oraz zastępca OIP, który przedstawił 
uczniom podstawowe zadania i uprawnienia inspekcji pracy oraz życzył uczniom 
bezpiecznej i bezwypadkowej pracy w przyszłości. Ponadto pracownicy OIP przy-
gotowali cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów i kadry pedago-
gicznej stoisko informacyjne, na którym wyeksponowano wydawnictwa PIP doty-
czące przepisów bhp w budownictwie, w tym prowadzonej kampanii „Mniej Dźwi-
gaj” adresowanej m.in. do pracodawców i pracowników firm budowlanych. 

 W dniu 26 listopada pracownicy OIP uczestniczyli w charakterze ekspertów – kon-
sultantów z zakresu prawa pracy w „Ogólnopolskich Dniach Otwartych Ochotni-
czych Hufców Pracy” zorganizowanych w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Woje-
wódzkiej Komendy OHP. Udział OIP w „dniach otwartych” OHP polegał nie tylko na 
udzielaniu zainteresowanym porad z zakresu przepisów prawa pracy, ale także  
na ekspozycji i dystrybucji, w ramach własnego stoiska, wydawnictw PIP adreso-
wanych do pracowników i młodych ludzi podejmujących pracę. Głównym adresa-
tem „dni otwartych” byli uczniowie i młodzież oraz osoby bezrobotne chcący posze-
rzyć swoją wiedzę, podnieść kwalifikacje zawodowe lub podjąć zatrudnienie. 

Na zakończenie należy podkreślić, że przygotowanie się do targów jest bardzo praco-
chłonne i wymaga sporych środków finansowych (m.in. na oprawę wizualną, sprzęt 
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techniczny i gadżety). Niemniej uczestnictwo w targach umożliwia dotarcie z informacją 
na temat ochrony pracy do szerokiej rzeszy odbiorców. 
 

*** 
Na zakończenie niniejszego działu należy dodać, że od lat sojusznikiem PIP w 

zakresie działalności promocyjnej i prewencyjnej są dziennikarze. W ostatnich latach 
daje się zauważyć ze strony mass mediów duże zainteresowanie naszą działalnością, 
o czym świadczy np. liczba publikacji popularyzujących działalność inspektorów. Na 
przykład w roku 2008 roku ukazało się 329 artykułów (co daje średnio ponad 27 artyku-
łów miesięcznie). 
 

Publikacje prasowe 

 Liczba artykułów i informacji nt.: 
a) przestrzegania przepisów bhp i wypadków przy pracy – 112, 
b) naruszania prawa w stosunkach pracy – 88, 
c) działalności PIP – 129. 

Porady prawne 

Liczba porad prawnych, komentarzy dotyczących obowiązującego prawa – 58 (przede wszystkim porady i komenta-
rze zamieszczane w cotygodniowym dodatku do „Gazety Olsztyńskiej” pn. „Praca i Edukacja” oraz porady udzielane 
za pośrednictwem stacji radiowych) 

Media elektroniczne 

Uczestnictwo przedstawicieli OIP w audycjach radiowych – 18 

Uczestnictwo w audycjach TV – 9 

Wywiady kierownictwa OIP 
a) prasa – 15 (+42 wywiady pracowników OIP) 
b) radio – 21 (+37 wywiadów pracowników OIP) 
c) tv – 13 (+17 wywiadów pracowników OIP) 

Wywiady z udziałem GIP – 7 (1 prasowy, 5 radiowych, 1 telewizyjny) 

Konferencje prasowe organizowane przez OIP – 3 

Kampanie promocyjne organizowane w mediach 
a) prasa: 32 publikacje 
b) radio: 47 materiałów 
c) tv: 14 materiałów 

 

*** 
W poniżej zamieszczonych tabelach określono liczbę poszczególnych wydaw-

nictw przekazanych przez Okręg w ramach działań promocyjno-prewencyjnych, o któ-
rych mowa wyżej.  
 

AFISZ 

Przekazywane przez OIP publikacje podczas: 
Ilość przekazanych 
wydawnictw (szt.) 

Imprez (targi, stoiska PIP na festynach, imprezy typu drzwi otwarte itp.) 33 

Udzielanych porad prawnych 439 

Przeprowadzonych kontroli 61 

Szkoleń 693 

Publikacje przekazywane partnerom (związkom zawodowym, organizacjom pracodawców itp.)   

BROSZURA 

Przekazywane przez OIP publikacje podczas: 
Ilość przekazanych 
wydawnictw (szt.) 

Imprez (targi, stoiska PIP na festynach, imprezy typu drzwi otwarte itp.) 1034 

Udzielanych porad prawnych 470 

Przeprowadzonych kontroli 731 

Szkoleń 3475 

Publikacje przekazywane partnerom (związkom zawodowym, organizacjom pracodawców itp.) 82 

ULOTKA 

Przekazywane przez OIP publikacje podczas: 
Ilość przekazanych 
wydawnictw (szt.) 

Imprez (targi, stoiska PIP na festynach, imprezy typu drzwi otwarte itp..). 2216 

Udzielanych porad prawnych 988 

Przeprowadzonych kontroli 2187 

Szkoleń 5096 

Publikacje przekazywane partnerom (związkom zawodowym, organizacjom pracodawców itp.) 229 
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VIII. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI WŁADZY, ORGANAMI 
KONTROLI I NADZORU NAD WARUNKAMI PRACY  

 
Podstawowym celem współpracy z organami władzy, organami nadzoru i kon-

troli warunków pracy oraz innymi instytucjami i organizacjami była koordynacja podej-
mowanych działań oraz doskonalenie przepływu informacji – dla skuteczniejszego 
rozwiązywania problemów ochrony pracy. 
 

*** 
W 2008 roku kontynuowaliśmy zasadnicze kierunki aktywności Okręgu w sferze 

współdziałania z organami władzy.  
Tabela nr 8.1. 

Współdziałanie z organami władzy, związkami, ZUS w trakcie prowadzonych kontroli 

Organ Liczba kontroli 

Ogółem Wspólnych Na wniosek orga-
nu współdziałają-

cego 

Powiadomienie o 
wynikach kontroli 
przeprowadzonej 

samodzielnie 
przez OIP 

1. 2. 3. 4. 5. 

Parlamentarzyści 3 - 3 - 

Organ władzy wykonaw-
czej 

21 - 7 14 

Samorząd terytorialny 182 - 20 162 

Związki zawodowe 197 - 25 172 

Społeczna Inspekcja Pra-
cy 

50 - 1 49 

Urzędy Pracy 52 - 13 39 

ZUS 71 - 7 64 

Urząd Skarbowy 41 - 24 17 

Inne 16 - 3 13 

 
  W roku sprawozdawczym Okręgowy Inspektorat Pracy kontynuował, ustalone w 
latach poprzednich, główne kierunki współpracy z parlamentarzystami z regionu 
Warmii i Mazur. Przedstawiciele Okręgu odbyli wiele spotkań z parlamentarzystami. 
Kontakty polegały przede wszystkim na:  

 udostępnianiu posłom informacji o aktualnym stanie warunków pracy i prze-
strzeganiu prawa pracy przez pracodawców,  

 przekazaniu parlamentarzystom z terenu województwa „Sprawozdania 
Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie z działalności prowadzonej w 
2007 roku”, 

 omawianiu bieżących problemów ochrony pracy podczas spotkań z udzia-
łem parlamentarzystów, 

 rozpatrywaniu zgłoszonych przez parlamentarzystów skarg i interwencji do-
tyczących przestrzegania przepisów prawa. 
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Na przykład z inicjatywy parlamentarzystów inspektorzy pracy przeprowadzili trzy kon-
trole. We wszystkich przypadkach parlamentarzyści zostali poinformowani o ich wyni-
kach.  
 

W 2008 roku współpraca z organami administracji rządowej, podobnie jak w 
latach ubiegłych, przybierała różne formy – począwszy od okresowych spotkań, wspól-
nych inicjatyw (np. organizowanie konkursów i innych przedsięwzięć promujących 
ochronę pracy), poprzez kontrole przeprowadzane przez inspektorów pracy na wniosek 
tych organów, a skończywszy na szkoleniach z zakresu prawa pracy. Na przykład w 
marcu okręgowy inspektor pracy spotkał się z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i Mar-
szałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Celem obu spotkań było przekazanie 
i omówienie „Sprawozdania” z działalności OIP w 2007 roku. 
 

W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę z organami administracji 
samorządowej wszystkich szczebli (wojewódzkiego, powiatowego, gminnego). Po-
dobnie jak w roku ubiegłym, organa te były w szczególności zainteresowane pomocą 
Okręgu w zakresie popularyzacji wśród pracodawców (w formie seminariów szkolenio-
wych) zagadnień prawa pracy. W związku z powyższym, w roku sprawozdawczym 
wiele uwagi poświęcano współpracy w tym zakresie. Wspólnie z organami administracji 
samorządowej organizowano spotkania szkoleniowo-informacyjne. Na spotkaniach 
tych przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy prowadzili szkolenia dot. prawa 
pracy oraz prezentowali najważniejsze problemy wynikające z działalności kontrolno-
nadzorczej oraz prewencyjnej prowadzonej przez inspektorów pracy. Na przykład: 

- z inicjatywy okręgowego inspektora pracy, OIP w Olsztynie po raz ósmy 
uczestniczył, organizując własne stoisko informacyjno-wystawowe, 
w zorganizowanych w dniach 28-30 marca 2008 roku XXXI Targach Bu-
downictwa „OLTARBUD Ekologia - Energooszczędność”. Patronat nad Tar-
gami objęli m.in. Prezydent Olsztyna i Marszałek Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, którzy przyznali nagrody najlepszym, najciekawszym stoiskom 
i wystawianym produktom, 

- w grudniu z roboczą wizytą przebywał w OIP Tadeusz Jan Zając Główny 
Inspektor Pracy. W programie wizyty znalazły się spotkania z przewodni-
czącymi regionalnych central organizacji związkowych, organizacjami pra-
codawców, władzami województwa, parlamentarzystami, kierownictwem 
instytucji nadzoru i kontroli a także dziennikarzami. 

  
W 2008 roku Okręg podejmował współpracę ze związkami zawodowymi oraz 

społeczną inspekcją pracy. Współpracę podejmowano w szczególności w zakresie 
prewencji i promocji ochrony pracy (patrz rozdział VII niniejszego sprawozdania). Pla-
nując działania kontrole uwzględniano wnioski zgłaszane przez te organy. Istotną for-
mą współpracy ze związkami zawodowymi, podobnie jak w latach poprzednich, było 
rozpatrywanie zgłoszonych przez nich skarg.  
 

W roku sprawozdawczym w ramach współpracy z urzędami pracy przeprowa-
dzono 13 kontroli na wniosek tego organu, a w 39 przypadkach poinformowano urząd 
o wynikach kontroli przeprowadzonych samodzielnie przez Okręg.  

 
 W 2008 roku współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, podobnie 

jak w latach poprzednich, obejmowała przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnianiu 
oraz problematykę zagrożeń wypadkowych i chorobowych. Inspektorzy pracy informo-
wali ZUS o ujawnionych przypadkach nieodprowadzania przez pracodawców składek 
na ubezpieczenie społeczne oraz niezgłaszania pracowników do ubezpieczenia. W 
roku sprawozdawczym inspektorzy pracy w 7 przypadkach przeprowadzili kontrole na 
wniosek inspektorów ZUS, a w 64 przypadkach poinformowali organy ZUS o wynikach 
kontroli. Ponadto podczas rutynowych kontroli inspektorzy pracy sprawdzali popraw-
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ność wypełnienia przez pracodawców formularza ZUS IWA, i w przypadku stwierdze-
nia nieprawidłowości informowali o tym właściwy terenowo Oddział ZUS (wystosowano 
17 takich powiadomień). 

 
W roku sprawozdawczym w ramach współpracy z urzędami skarbowymi 

przeprowadzono 24 kontrole na wniosek tego organu, a w 17 przypadkach poinformo-
wano urząd o wynikach kontroli przeprowadzonych samodzielnie przez Okręg. 

 
Wzorem lat ubiegłych, oprócz ww. organów przedstawiciele Okręgu podejmo-

wali również współpracę z innymi organami, w tym przedstawicielami samorządów 
gospodarczych i zawodowych. Należy podkreślić, że chociaż współpraca Okręgu z 
organami samorządowymi różnych środowisk nie jest w pełni sformalizowana, tym 
niemniej kontakty i wymiana informacji w sprawach interesujących obie strony utrzy-
mywana jest na bieżąco. 

 
Reasumując, stwierdzić należy, że w 2008 roku, Okręgowy Inspektorat Pracy w 

Olsztynie kontynuował wytyczone i ustalone w ramach porozumień z poszczególnymi 
organami władzy, kierunki współdziałania na rzecz ochrony pracy. Wzorem lat po-
przednich odbywało się to przede wszystkim poprzez organizowanie i uczestniczenie w 
różnego rodzaju spotkaniach i konferencjach, na których omawiano problemy i zagad-
nienia związane z poprawą przestrzegania przepisów prawa pracy, jak również na or-
ganizacji szkoleń, w których uczestniczyli przedstawiciele organów współdziałających. 
Kontynuowano również praktykę przeprowadzania kontroli na wniosek tych organów, 
które były na bieżąco informowane o wynikach podjętych działań. Podczas licznych 
spotkań przekazywano informacje na temat bieżącej działalności Państwowej Inspekcji 
Pracy w regionie oraz aktualnego stanu warunków pracy i przestrzegania prawa pracy 
przez pracodawców w województwie warmińsko-mazurskim. Celowe jest kontynuowa-
nie współpracy z parlamentarzystami, organami administracji terenowej, samorządu 
terytorialnego, gospodarczego oraz zawodowego, gdyż umożliwiają one przekazywa-
nie najistotniejszych kwestii dotyczących przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
*** 

W 2008 roku współpraca Okręgu z organami nadzoru i kontroli polegała 
przede wszystkim na wzajemnym informowaniu się o stwierdzonych nieprawidłowo-
ściach oraz organizowaniu wspólnych przedsięwzięć promujących ochronę pracy. 
Obejmowała ona doradztwo, działania edukacyjne, wymianę informacji i upowszech-
nianie wiedzy z zakresu ochrony pracy. Taką współpracę podejmowaliśmy również z 
innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony pracy. 

 

Tabela nr 8.2. 

Współdziałanie z organami kontroli i nadzoru nad warunkami pracy w ramach kontroli 

Organ Liczba kontroli 

Ogółem Wspólnych Na wniosek orga-
nu współdziałają-

cego 

Powiadomienie o 
wynikach kontroli 
przeprowadzonej 

samodzielnie 
przez OIP 

1. 2. 3. 4. 5. 

Inspekcja Sanitarna 6 1 - 5 

Urząd Dozoru Technicznego 17 - - 17 
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Urząd Górniczy 3 3 - - 

Prokuratura 52 - 5 48 

Policja  92 7 32 53 

Straż Pożarna 8 - - 8 

Inspekcja Ochrony Środowi-
ska 

1 - - 1 

Państwowy Nadzór Budow-
lany 

239 - - 239 

Inspekcja Transportu Dro-
gowego 

22 - 2 20 

Straż Graniczna 18 12 3 3 

Inne 11 2 3 6 

 
Współpraca Okręgowego Inspektoratu Pracy z Inspekcją Sanitarną przybierała 

następujące formy: 
 w ramach współdziałania organy PIP i PIS wzajemnie informowały się 

w zakresie stwierdzenia niewykonania przez pracodawców decyzji jednego 
z organów, 

 Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazał do Okręgu dane dotyczące jedno-
stek uprawnionych do wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych 
środowiska pracy, 

 przekazano PIS wykaz zakładów objętych przez Okręg wzmożonym nadzo-
rem, 

 Wojewódzki Inspektor Sanitarny przekazał do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Olsztynie Sprawozdanie z 2007 roku z nadzoru PIS nad zakładami pracy o 
największych zagrożeniach zawodowych wytypowanych przez OIP w Olszty-
nie do wzmożonego nadzoru w latach 2007-2009, 

 współdziałanie w zakresie prewencji w rolnictwie indywidualnym (np. wspólne 
organizowanie konkursów).  

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 1 kontrolę wspólną z in-
spektorami PIS, a w 5 przypadkach poinformowali Inspekcję Sanitarną o wynikach kon-
troli. 
 
 Współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego w 2008 roku polegała przede 
wszystkim na przekazywaniu przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie informacji 
o stwierdzonych przypadkach wykorzystywania przez pracodawców urządzeń nie po-
siadających stosownych zezwoleń lub wbrew decyzji tego organu. W roku 2008 tego 
rodzaju powiadomień do organów Urzędu Dozoru Technicznego skierowano 17. Poza 
tym inspektorzy pracy kilkakrotnie konsultowali się z inspektoratem UDT w sprawie 
spełniania wymagań zasadniczych przez eksploatowane dźwignice i żurawie. Współ-
praca między urzędami przybierała też formę wspólnych szkoleń dla pracodawców. 
 
 W 2008 roku inspektorzy pracy wspólnie z przedstawicielami organów nadzoru 
górniczego przeprowadzili 3 kontrole zakładów pracy - zgodnie z „Porozumieniem w 
sprawie szczegółowych zasad współdziałania organów Państwowej Inspekcji Pracy z 
Urzędami Górniczymi, zawartym pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem 
Wyższego Urzędu Górniczego” oraz szczegółowymi ustaleniami na szczeblu Okręgów. 
Współdziałające organy kontroli i nadzoru nad warunkami pracy dokonały podziału 
zakresu zagadnień przewidzianych do skontrolowania, kierując się wynikającą z usta-
wy Prawo geologiczne i górnicze zasadą wiodącej roli organów nadzoru górniczego. 
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Przedmiotem naszych kontroli było w szczególności przestrzeganie przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie nie objętym kontrolą organów urzędu górni-
czego. 
 

W roku sprawozdawczym kontynuowano praktykę współpracy z organami pro-
kuratury i sądów. W 2008 roku na wniosek prokuratury przeprowadzono łącznie 5 
kontroli zakładów pracy. W 48 przypadkach poinformowano prokuraturę o stwierdzo-
nych w trakcie kontroli nieprawidłowościach (patrz rozdział II „2.5. Zawiadomienia pro-
kuratury...” niniejszego sprawozdania).  
 
 Współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Olsztynie a Policją 
w 2008 roku dotyczyła głównie spraw związanych z prowadzonymi kontrolami w zakre-
sie badania wypadków przy pracy. Korespondencja zawierała m. in. informacje o oko-
licznościach i przyczynach wypadków oraz o zastosowanych przez inspektorów pracy 
środkach prawnych i profilaktycznych. Do ww. organu kierowano również informacje o 
stwierdzonych zagrożeniach i nieprawidłowościach na kontrolowanych budowach i 
stacjach paliw. W ramach współpracy w 2008 roku przeprowadzonych zostało 7 kon-
troli wspólnych oraz 32 kontrole na wniosek Policji. W 53 przypadkach poinformowano 
powyższy organ o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach. 
 

Z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej utrzymywano na terenie OIP w 
2008 roku stałe kontakty zarówno w związku z prowadzonymi kontrolami, jak i działa-
niami prewencyjnymi. W 8 przypadkach inspektorzy pracy OIP w Olsztynie poinformo-
wali właściwy oddział PSP o wynikach przeprowadzonych w zakładach pracy kontroli, 
w tym również o stwierdzonych nieprawidłowościach. Poza wyżej wymienionymi for-
mami współdziałania z jednostkami PSP współpracowano w ramach prowadzonych 
wśród rolników indywidualnych działań profilaktycznych, np. akcji szkoleniowo-
prewencyjnych. Było to przede wszystkim uczestnictwo w wizytacjach gospodarstw 
rolnych, organizowanie konkursów dla rolników i młodzieży itp. 

   
W roku 2008 inspektorzy pracy w 1 przypadku poinformowali organy Państwo-

wej Inspekcji Ochrony Środowiska o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie 
ochrony środowiska. 

 
 W 2008 roku współpraca z organami Nadzoru Budowlanego, zwłaszcza z 
powiatowymi inspektoratami, była, podobnie jak w roku poprzednim, bardzo aktywna i 
efektywna, co było związane przede wszystkim z kampanią prewencyjną Państwowej 
Inspekcji Pracy w budownictwie, kontrolami placów budów oraz tzw. odbiorami inwe-
stycyjnymi. W ramach współpracy w 239 przypadkach poinformowano inspektorów 
Nadzoru Budowlanego o wynikach kontroli (w zdecydowanej większości powiadomie-
nia były związane z odbiorami inwestycyjnymi). Inną formą współpracy było przesyłanie 
przez Oddziały Nadzoru Budowlanego do Okręgu decyzji zezwalających na budowę, 
co znacznie ułatwiło rozpoznanie i lokalizację zakładów przed kontrolami budów pro-
wadzonych na terenie działalności Okręgu. 

 
Ogółem w 2008 roku w 20 przypadkach inspektorzy pracy powiadomili inspek-

torów Inspekcji Transportu Drogowego o wynikach kontrolki przeprowadzonych w 
firmach transportowych, zaś w 2 przypadkach przeprowadzili kontrolę na wniosek ITD. 

 
W roku sprawozdawczym w ramach realizacji obowiązków z zakresu legalności 

zatrudnienia, inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 18 kontroli wspólnych z funkcjo-
nariuszami Straży Granicznej i Służby Celnej. Ponadto inspektorzy pracy, w ramach 
współpracy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej w Kętrzynie, pro-
wadzili szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej 
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W 2008 roku współpraca z Delegaturą NIK w Olsztynie sprowadzała się do: 
przekazywania przez okręgowy inspektorat pracy sprawozdań rocznych z działalności 
Okręgu oraz bieżących kontaktów inspektorów pracy z inspektorami NIK podczas kon-
troli w zakładach pracy. 
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IX.  WYPADKI PRZY PRACY – DANE STATYSTYCZNE 
 

Jak wynika ze wstępnych danych Urzędu Statystycznego, w województwie warmińsko-
mazurskim w 2008 roku w 4241 wypadkach przy pracy zostało poszkodowanych 4266 osób, tj. 
o 53 osoby więcej niż w roku poprzednim. Nasz region należy do regionów, w których od lat 
notuje się najwyższy wskaźnik częstości wypadków przy pracy. 

W 2008 roku najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy odnotowano w prze-
twórstwie przemysłowym, handlu i naprawach, budownictwie, ochronie zdrowia i opiece spo-
łecznej, edukacji oraz administracji publicznej. 

Tabela nr 9.1. 

Poszkodowani w wypadkach przy pracy wg działów gospodarki narodowej - w województwie warmiń-
sko-mazurskim w latach 1999-2008 

Wyszczególnienie Rok 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004
 

2005
 

2006
 

2007 2008 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 301 225 190 164 159 164 144 138 152 171 

Rybołówstwo i rybactwo 11 7 8 7 6 2 5 2 bd 2 

Górnictwo i kopalnictwo 17 10 10 10 10 11 13 4 16 9 

Przetwórstwo przemysłowe 2100 2022 1763 1585 1599 1579 1631 1706 1890 1932 

Zaopatrzenie w energię 81 84 101 79 93 82 73 81 96 80 

Budownictwo 455 440 358 284 293 258 238 290 320 357 

Handel i naprawy 335 314 268 278 332 344 345 357 444 393 

Hotele i restauracje 38 26 28 25 44 45 32 61 69 58 

Transport, składowanie 212 257 208 185 215 172 184 180 194 205 

Pośrednictwo finansowe 39 31 23 17 24 17 21 15 18 25 

Obsługa nieruchomości i firm 159 140 106 119 251 242 182 136 170 147 

Administracja publiczna 168 166 189 216 223 244 222 236 213 227 

Edukacja 190 176 182 148 132 148 204 201 169 232 

Ochrona zdrowia i opieka 359 336 280 252 322 353 330 328 319 309 

Pozostała działalność usługowa 89 81 56 62 86 63 83 90 143 119 

Razem: 4554 4315 3770 3431 3789 3724 3707 3825 4213 4266 

 
W roku sprawozdawczym odnotowano identyczną liczbę śmiertelnych ofiar wypadków 

jak w 2007 roku (21 osób), a liczba osób, które wskutek wypadku przy pracy doznały ciężkich 
obrażeń ciała wzrosła o 12 (z 34 w 2007 r. do 46 w 2008 r.).  

 
Tabela nr 9.2. 

Śmiertelne ofiary wypadków oraz poszkodowani, którzy wskutek wypadku doznali ciężkich obrażeń 
ciała - w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005-2008  

Wyszczególnienie śmiertelne ciężkie 

 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 2 2 1 5 4 3 1 3 

Rybołówstwo i rybactwo - - - - - - - - 

Górnictwo i kopalnictwo 1 - 1 - - - 1 - 

Przetwórstwo przemysłowe 4 5 9 4 15 21 12 17 

Zaopatrzenie w energię - - 2 - - - 1 - 

Budownictwo 3 4 4 8 4 3 4 10 

Handel i naprawy 3 2 1 1 5 4 7 5 

Hotele i restauracje - - - - 1 - - - 

Transport, składowanie - 1 2 1 6 1 1 1 

Pośrednictwo finansowe - - - - - - - - 

Obsługa nieruchomości i firm 1 - - 1 2 1 1 - 

Administracja publiczna 1 - - - - 2 2 5 

Edukacja - 1 - - - 3 2 2 

Ochrona zdrowia i opieka społeczna - - - - - 2 2 - 

Działalność usługowa - 1 1 1 - - - 3 

Razem: 15 16 21 21 37 40 34 46 
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Dane odnośnie płci wyraźnie wskazują na zdecydowaną przewagę mężczyzn 
wśród poszkodowanych. 

 
Tabela nr 2.3. 

Płeć poszkodowanych Liczba poszkodowanych 

Mężczyzna  2913 

Kobieta 1353 

 
Dominujące wydarzenia powodujące uraz to: uderzenie przez obiekt w ruchu (prawie 

22% ogółu wydarzeń), zderzenie, uderzenie w nieruchomy obiekt (prawie 22% ogółu wyda-
rzeń), oraz kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym (prawie 20% ogółu wyda-
rzeń). 

 
Tabela nr 9.4. 

     Wydarzenie powodujące uraz Liczba 
poszkodo-

wanych 

Kontakt z prądem elekt., ekstremalną temperaturą, niebezpieczną subst. i preparat. chem.  127 

Tonięcie, zakopanie, zamknięcie 15 

Zderzenie, uderzenie w nieruchomy obiekt 922 

Uderzenie przez obiekt w ruchu 928 

Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym 841 

Uwięzienie, zmiażdżenie 316 

Obciążenie fizyczne lub psychiczne 486 

Przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia 82 

Inne wydarzenia 521 

Brak informacji 28 

 
Dominujące wydarzenia będące odchyleniem od stanu normalnego powodujące wypa-

dek to: poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby (przeszło 24% ogółu wydarzeń), utrata kon-
troli na maszyną, środkiem transportu, transportowanym ładunkiem, narzędziem, obiektem, 
zwierzęciem (przeszło 18% ogółu wydarzeń) oraz uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześli-
zgnięcie, upadek, złamanie się czynnika materialnego (prawie 17% ogółu wydarzeń). 

 
Tabela nr 9.5. 

     Wydarzenie będące odchyleniem od stanu normalnego Liczba 
poszkodo-

wanych 

Odchylenie związane z elektrycznością, wybuch, pożar 36 

Wyrzut, wyciek, emisja substancji chemicznych 80 

Uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, złamanie się czynnika materia. 722 

Utrata kontroli nad maszyną, śr. transp., ładunkiem, narzędziem, obiektem, zwierzęciem 782 

Poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby 1038 

Ruch ciała bez wysiłku fizycznego (prowadzące na ogół do urazów zewnętrznych) 526 

Ruch ciała z wysiłkiem fizycznym (prowadzący na ogół do urazów wewnętrznych) 625 

Wstrząs, strach, przemoc, atak, zagrożenie, obecność 108 

Inne odchylenie 270 

Brak informacji 79 
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X. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

Państwowa Inspekcja Pracy, jako organ powołany do sprawowania nadzoru i 
kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pra-
cy zarobkowej – w 2008 roku była zobowiązana do prowadzenia działalności zgodnie z 
Programem działania PIP, przyjętym przez Radę Ochrony Pracy. W związku z tym 
działania Okręgu skoncentrowane były na realizacji tego programu na obszarze woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego. Oprócz działań kontrolno-nadzorczych, podjęliśmy 
również inne działania prewencyjne oraz promocyjne, w tym mające na celu kształto-
wanie wśród pracodawców i pracobiorców nawyków bezpiecznego zachowania w pro-
cesie pracy, jak i informujące o ustanowionych regulacjach z zakresu ochrony socjalnej 
zatrudnionych. 

Podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne przywra-
canie porządku prawnego w stosunkach pracy. Przy czym, rolą urzędu nie jest zastę-
powanie pracodawcy w zakresie nałożonych na niego obowiązków w sferze ochrony 
pracy, a jedynie podejmowanie działań przewidzianych prawem w celu zapewnienia 
należytego wywiązywania się przez niego z tych obowiązków. Z praktyki inspektorów 
pracy wynika, że normy prawa pracy są dziś zbyt często naruszane przez pracodaw-
ców. Mając to na uwadze, naszą działalność staramy się ukierunkować w szczególno-
ści na zakłady charakteryzujące się niekorzystną sytuacją w dziedzinie warunków pra-
cy oraz niekorzystną sytuacją w zakresie przestrzegania praworządności w stosunkach 
pracy.  

 
*** 

Analiza wyników kontroli i danych statystyki publicznej, dostępnych na dzień 
sporządzania niniejszej informacji, wykazuje, że w województwie warmińsko-
mazurskim stan warunków pracy nie jest zadowalający. Wprawdzie obserwuje się 
pewne pozytywne zmiany, jednak zarówno wyposażenie stanowisk pracy, jak i warun-
ki, w jakich jest wykonywana praca, dalekie są od standardów obowiązujących w roz-
winiętych krajach europejskich. Według danych w naszym regionie nadal odnotowuje-
my wysoki wskaźnik częstości wypadków przy pracy, w tym wypadków śmiertelnych W 
ostatnich latach odnotowaliśmy niewielki wzrost liczby wypadków (o ok. 1% w stosunku 
do 2007 roku). Od wielu lat wskaźnik zatrudnienia w warunkach zagrożenia nie ulega 
zmianie i utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Natomiast od lat odnotowu-
jemy spadek liczby chorób zawodowych. W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy 
stwierdzili więcej niż w roku poprzednim nieprawidłowości o największym ciężarze ga-
tunkowym, czyli stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. 
Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie wydawanych decyzji wstrzymania oraz skiero-
wania pracowników do innych prac (w 2006 roku wydano 621 decyzji wstrzymania prac 
i 165 decyzji skierowania do innych prac, w 2007 roku wydano odpowiednio 713 decy-
zji i 202 decyzje, a w 2008 roku 922 i 217).  

Niewątpliwie wysoki poziom wskaźnika częstości wypadków przy pracy w na-
szym województwie (jeden z najwyższych w kraju) wiąże się m.in. z realnym wzrostem 
gospodarczym w ostatnich latach. Istotny wpływ na pogorszenie stanu wypadkowości 
ma również emigracja zarobkowa wykwalifikowanych pracowników i zastępowanie ich 
pracownikami, którzy nie posiadają niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Dotyczy to 
zwłaszcza budownictwa, które od lat cechuje niezadowalający poziom bezpieczeństwa 
pracy. Branża traci wielu fachowców w związku z otwarciem rynków pracy krajów UE. 
W naszym regionie właśnie na placach budów odnotowujemy znaczny wzrost liczby 
wypadków, w tym wypadków śmiertelnych. W ocenie inspektorów pracy, główną przy-
czyną niezadowalającego stanu bezpieczeństwa jest obniżanie kosztów pracy przez 
pracodawców, bez troski o zdrowie i życie pracowników. Inspektorzy pracy ocenili rów-
nież maszyny i urządzenia techniczne stosowane na budowach pod kątem spełniania 
wymagań minimalnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Okazało się, że 
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70% skontrolowanych urządzeń nie spełniało tych wymagań. Bardzo poważne zagro-
żenia występują również w miejscach publicznych, zwłaszcza na budowach lub pod-
czas remontowanych czynnych odcinków dróg. Rzutują one nie tylko na bezpieczeń-
stwo pracowników, ale i osób postronnych. W ocenie inspektorów pracy głównym pro-
blemem w kontrolowanych zakładach jest brak znajomości zagrożeń i ich lekceważe-
nie.  Pracodawcy w dalszym ciągu mają problemy z oceną ryzyka zawodowego. Nie 
potrafią oni przede wszystkim zidentyfikować wszystkich występujących w środowisku 
pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych (dotyczy to dwóch na 
czterech skontrolowanych pracodawców). Kontrolowani nie zawsze dostrzegają celo-
wość oceny ryzyka. Potwierdzają to kontrole przeprowadzone w zakładach wytwarza-
jących chemię budowlaną, piekarniczych, produkcji artykułów motoryzacyjnych, sprzę-
tu gospodarstwa domowego oraz stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej. Natomiast z kontroli zakładów, w których pracownicy narażeni są 
na hałas i drgania mechaniczne wynika, że wiedza pracodawców na temat szkodliwe-
go działaniu 

a tych czynników na organizm ludzki jest powierzchowna i ogólnikowa. Z jednej 
strony przeważnie przeprowadzają oni pomiary hałasu, wprowadzają rozwiązania 
techniczne i organizacyjne, wyposażają pracowników w ochronniki słuchu, z drugiej 
zaś nie przykładają należytej wagi do doboru ochronników słuchu. W co trzecim skon-
trolowanym zakładzie udostępniono pracownikom środki ochrony indywidualnej słuchu, 
które nie były dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych 
pracowników. W sprawozdaniach z pomiarów hałasu nie podaje się informacji spójnych 
z oceną ryzyka zawodowego (głównie chodzi o czas narażenia). Nadal naruszane są 
przepisy bhp w placówkach handlowych. Przy czym znacznie więcej uchybień stwier-
dza się w małych placówkach niż w dużych (wielkopowierzchniowych). W dwóch na 
trzy małych placówkach handlowych stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przygo-
towania pracowników do pracy. Ponadto, w ponad połowie małych sklepów stwierdza-
no nieprawidłowości w zakresie magazynowania i składowania oraz eksploatacji insta-
lacji i urządzeń elektroenergetycznych. Wyniki kontroli zakładów opieki zdrowotnej, w 
zakresie ręcznego dźwigania ciężarów, ujawniły nieprawidłowości w zakresie przygo-
towania pracowników do pracy, a w szczególności w zakresie szkoleń bhp, w głównej 
mierze szkoleń okresowych. Generalnie, w programach szkoleń nie uwzględniano pro-
blematyki związanej z ręcznym przemieszczaniem ciężarów. Takie nieprawidłowości 
stwierdzono u większości skontrolowanych pracodawców tej branży. Nieprawidłowości 
w zakresie organizacji i technicznego wyposażenia stanowisk pracy, związanych z 
dźwiganiem ciężarów, stwierdzono w co drugim skontrolowanym zakładzie.  Wynikają 
one nie tylko z ograniczania wydatków, ale także z braku prawidłowej organizacji oraz 
pomniejszania znaczenia (lekceważenia) spraw bhp ze strony pracodawców skupiają-
cych się głównie na prowadzeniu podstawowej działalności. Kontrole na stacjach auto-
gazu upoważniają do stwierdzenia, że na stan bezpieczeństwa i higieny pracy w tych 
obiektach duży wpływ ma świadomość pracodawców i pracowników o zagrożeniach. W 
ocenie inspektorów pracy w zakładach tych nastąpiła widoczna poprawa, w szczegól-
ności w zakresie przygotowania pracowników do wykonywania pracy. W gospodar-
stwach rolnych zauważalna jest poprawa w zakresie przestrzegania przepisów bezpie-
czeństwa pracy, w tym przy pracach żniwnych oraz jesiennych pracach polowych, jed-
nak stan warunków pracy w rolnictwie nadal nie jest zadowalający. Najwięcej nieprawi-
dłowości stwierdza się w małych gospodarstwach rolnych. Nadal poważnym proble-
mem, w znacznym stopniu decydującym o bezpieczeństwie i higienie pracy w gospo-
darstwach rolników indywidualnych, jest słaba kondycja finansowa gospodarstw oraz 
opóźnienie technologiczne. Natomiast w branży leśnej, oprócz istniejącego zagrożenia 
wypadkowego, występuje duże zagrożenie chorobami odkleszczowymi. Tymczasem, 
większość właścicieli zakładów usług leśnych i ich pracownicy lekceważą te zagroże-
nia. Pracownicy nie są poddawani szczepieniom ochronnym przeciwko zapaleniu opon 
mózgowych oraz badaniom lekarskim przesiewowym, z uwagi na znaczne koszty tej 
profilaktyki. W ponad połowie skontrolowanych pracodawców, nie prowadzono takich 
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badań i szczepień.  Ponadto w leśnictwie od wielu lat występuje tzw. „samozatrudnia-
nie” (w ramach umów cywilnoprawnych). Obserwuje się znaczny procent udziału pra-
cujących na podstawie takich umów (w 2006 roku 13% zatrudnionych na powierzch-
niach leśnych pracowało na podstawie umów cywilnoprawnych, w 2007 już 31%, a w 
2008 24%). W ramach kontroli związanych z nadzorem rynku inspektorzy pracy za-
kwestionowali 40% ocenianych wyrobów. Warto podkreślić, że zwłaszcza działania 
podejmowane wspólnie przez Państwową Inspekcję Pracy i organy celne są szybką i 
przynoszącą znaczne efekty formą eliminowania wyrobów wadliwych. Negatywna opi-
nia inspektora pracy powoduje bowiem zatrzymanie całych dostaw, niezgodnych z za-
sadniczymi lub innymi wymaganiami środków ochrony indywidualnej, maszyn i urzą-
dzeń technicznych – zanim trafią one do zakładów pracy.  

Z analizy wyników kontroli wynika, że stosunkowo najwięcej nieprawidłowości, 
w tym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, po-
dobnie jak w latach ubiegłych stwierdzono w zakładach prowadzących działalność bu-
dowlaną 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 skorelować zależności pomiędzy liczbą nieprawi-
dłowości i wielkością zakładu. 

 
*** 

W dalszym ciągu negatywnie oceniamy przestrzeganie praworządności w sto-
sunkach pracy. Dokonując oceny w tym obszarze opieramy się głównie na analizie 
wyników działalności kontrolno-nadzorczej, skarg pracowniczych i prowadzonym po-
radnictwie prawnym – zarówno w aspekcie ilościowym, jak i przedmiotowym. Szcze-
gólnie ważnym społecznie problemem jest naruszanie przepisów o wynagrodzeniu za 
pracę oraz innych należnych świadczeniach. Należy podkreślić, że w 2008 roku w wy-
niku realizacji decyzji wydanych przez inspektorów pracy wyegzekwowano ok. 1400 
tys. zł dla 1,8 tys. pracowników, przy czym jest to tylko część należnych świadczeń, 
ponieważ ok. 30% decyzji w sprawach płacowych nie jest realizowanych. Pracodawcy 
wciąż tłumaczą się głównie trudnościami finansowymi, podczas gdy inspektorzy ujaw-
niają inne przyczyny naruszeń przepisów, w tym niejednokrotnie także oszczędzanie 
kosztem pracowników w celu sfinansowania innych potrzeb związanych z funkcjono-
waniem firmy. Na wysokim poziomie utrzymuje się liczba skarg pracowniczych. W roku 
sprawozdawczym odnotowano wzrost ich liczby w stosunku do roku poprzedniego (w 
2006 roku przeprowadzono 847 kontroli w związku ze skargami, w 2007 roku 1034 
kontrole, a w 2008 roku 1238). Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku sprawozdaw-
czym podstawowym przedmiotem skarg było wynagrodzenie za pracę i inne świadcze-
nia należne pracownikowi. Sytuację w obszarze wynagrodzenia za pracę obrazują 
również wyniki kontroli przeprowadzone w zakresie realizacji przez pracodawców wy-
roków sądów pracy i ugód sądowych. Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2008 roku 
wskazały, iż zdecydowana większość pracodawców objętych kontrolami wykonało 
orzeczenia sądów pracy bez konieczności podjęcia działań przez inspektorów pracy (w 
2007 roku sprawozdawczym stwierdzono niewykonanie około 33% orzeczeń, a w 2008 
roku  7%).  Podobnie jak w latach wcześniejszych, większość niewykonanych orzeczeń 
dotyczyła należności finansowych. Z powyższych danych statystycznych wynika, że 
problem braku realizacji orzeczeń sądowych zmniejszył się, choć nadal istnieje. Po-
prawa w zakresie realizacji orzeczeń sądowych wynika przede wszystkim z lepszej 
kondycji finansowej pracodawców oraz usankcjonowania od 1 lipca 2007 r. w Kodeksie 
karnym przypadków niewypłacania należności ze stosunku pracy jako wyczerpujących 
znamiona przestępstwa. Opisując stan praworządności w obszarze wynagrodzenia za 
pracę nie należy zapominać, że wiele nieprawidłowości stwierdza się również w obsza-
rze czas pracy. Kontrole inspektorów pracy wykazały, że pracodawcy naruszają prze-
pisy dotyczące zapewnienia pracownikom 11 godzinnego odpoczynku dobowego i 35 
godzinnego odpoczynku w każdym tygodniu. Należy dodać, że nierzadko pracodawcy 
nie prowadzą lub prowadzą w sposób nierzetelny ewidencję czasu pracy w celu ukry-
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cia rzeczywistej liczby przepracowanych godzin przez pracowników. Takie praktyki 
powodują, że pracownicy nie otrzymują na przykład wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych. U wielu pracodawców problemem jest udzielanie pracownikom 
urlopów wypoczynkowych w przysługującym im wymiarze w roku kalendarzowym, w 
którym pracownicy nabyli do nich prawo, nie później niż do końca pierwszego kwartału 
następnego roku kalendarzowego (w przypadku ok. 5% pracowników objętych bada-
niem stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości). W ocenie inspektorów pracy, pod-
stawową przyczyną tych nieprawidłowości jest zatrudnianie zbyt małej liczby pracowni-
ków w stosunku do faktycznych potrzeb. Niepokojące są także wyniki kontroli prze-
strzegania przepisów dotyczących umów o pracę, prowadzenia akt osobowych pra-
cowników oraz treści wydawanych świadectw pracy. Po wynagrodzeniu to najczęstszy 
temat skarg kierowanych do inspektora pracy. Znacznie mniej nieprawidłowości stwier-
dza się w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony pracy młodocianych 
oraz uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy prowadzili także kontrole w zakre-
sie przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
W trakcie tych kontroli ujawniono liczne nieprawidłowości.  W co szesnastym zakładzie 
stwierdzono, że pracownikowi nie potwierdzono na piśmie umowy o pracę. Co ósmy 
pracodawca, wbrew obowiązkowi, nie zawiadomił w formie pisemnej właściwego po-
wiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub 
powierzeniu jej wykonywania innej pracy zarobkowej. Jeden na siedemnastu skontro-
lowanych pracodawców nie odprowadzał składki na Fundusz Pracy lub nie odprowa-
dzał jej w terminie. 

 
*** 

W naszym urzędzie ochronę pracy pojmujemy jako zespół działań zmierzają-
cych do wyeliminowania czynników powodujących zmniejszenie zdolności pracownika 
do wykonywania pracy oraz zapewnienie optymalnych warunków jej spożytkowania. 
Wyniki kontroli wskazują, że stan ochrony pracy w dużej mierze zależy od kondycji 
ekonomicznej zakładu. Pracodawcy znajdujący się w dobrej kondycji ekonomicznej 
wprowadzają nowoczesne technologie i urządzenia produkcyjne. Działania te pozytyw-
nie skutkują w sferze warunków pracy wpływając na eliminację lub ograniczenie zagro-
żeń zdrowia pracowników i zmniejszenie uciążliwości pracy. Jednocześnie pracodawcy 
znajdujący się w dobrej sytuacji ekonomicznej zazwyczaj zapewniają pracownikom 
lepsze warunki spożytkowania efektów pracy.  

Stan ochrony pracy w kontrolowanych zakładach województwa warmińsko-
mazurskiego jest zróżnicowany. Dostrzegając pozytywne przykłady, należy jednocze-
śnie podkreślić, że w znacznej liczbie zakładów zarówno wyposażenie stanowisk pra-
cy, jak i warunki, w jakich praca jest wykonywana, nie dorównuje standardom europej-
skim. Należy podkreślić, że w naszym regionie prowadzi działalność liczna grupa pra-
codawców, u których niezadowalający stan ochrony pracy nie wynika ze złej woli, lecz 
z braku doświadczenia, nieumiejętności rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia i życia 
pracowników oraz sposobów ograniczania ryzyka zawodowego. Najczęściej są to małe 
podmioty o mizernej kondycji ekonomicznej. Natomiast z niepokojem obserwujemy 
niewłaściwe podejście do prawa pracy części regionalnych, rodzimych i zagranicznych 
pracodawców działających w naszym województwie. Świadomie lekceważą oni przepi-
sy. Pracownicy, aby otrzymać i utrzymać pracę, przystają na każde warunki dające 
chociażby minimalne podstawy do utrzymania siebie i rodziny.  

Mając na uwadze powyższą ocenę stanu ochrony pracy, a w szczególności 
stan przestrzegania prawa przez pracodawców, nie widzimy możliwości odejścia od 
metod represyjnych na rzecz szeroko rozumianej prewencji. Niemniej podzielamy po-
gląd, że członkowstwo Polski w Unii Europejskiej zobowiązuje do wprowadzania metod 
i form działalności obowiązujących w krajach unijnych, które znacznie odeszły od me-
tod represyjnych. Uważamy, że należy wzmacniać działania popularyzatorsko-
doradcze. Takie działania powinny być adresowane do jak najszerszej grupy odbior-
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ców. W naszej ocenie proporcje między działaniami kontrolno-nadzorczymi, a innymi 
działaniami prewencyjnymi muszą być starannie wyważane. 

 
*** 

Wyniki naszej działalności z ostatnich latach upoważniają do przedstawienia 
wniosków oraz propozycji działań nakierowanych na uzyskanie poprawy stanu ochrony 
pracy, a w szczególności wyeliminowanie zjawisk patologicznych. W celu realizacji tych 
celów konieczne jest kontynuowanie działań kontrolno-nadzorczych i innych działań 
prewencyjnych, wprowadzenie zmian w prawie oraz doskonalenie funkcjonowania 
Państwowej Inspekcji Pracy. Większość wniosków oraz propozycji działań przedsta-
wionych w latach ubiegłych nadal jest aktualnych. 
 
 
Długofalowe zadania priorytetowe w powyższym względzie to: 

 

 Nadal należy dążyć do zmiany postrzegania zagadnień ochrony pracy przez ogół 
społeczeństwa i kształtowania nawyków bezpiecznego stylu życia poprzez popula-
ryzację zagadnień ochrony pracy w jak najszerszych kręgach społeczeństwa. 
Trwała poprawa przestrzegania prawa pracy może być tylko efektem skutecznego 
współdziałania wszystkich zainteresowanych sferą ochrony pracy. 

 Zdecydowane przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym w sferze ochrony pracy 
poprzez koncentrację działań na dziedzinach gospodarki i konkretnych zakładach, 
w których występują: największe nasilenie naruszeń dotyczących praworządności 
w stosunkach pracy oraz największe zagrożenia zawodowe i wypadkowe. 

 Konsekwentne egzekwowanie przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy.  

 Konsekwentne doskonalenie i wdrażanie ustanowionych systemowych rozwiązań 
motywujących pracodawców do podejmowania działań na rzecz ochrony pracy, tj. 
zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadkowe, uzależnionej od kategorii ry-
zyka zawodowego występującego w danej branży lub zakładzie.  

 Dalsze rozwijanie działań prewencyjnych oraz działań promujących ochronę pracy.  

 Kontynuowanie działań ukierunkowanych na ujednolicenie metod i form działania, 
mających na celu zapewnienie odpowiedniego stanu ochrony pracy, z metodami i 
formami stosowanymi w Unii Europejskiej. 

 
Działania w celu usprawnienia pracy Państwowej Inspekcji Pracy, doskonalenia 
jakości i skuteczności sprawowanego przez nią nadzoru 

 

 Zwiększenie efektywności procesu kontrolno-nadzorczego poprzez doskonalenie 
zasad doboru zakładów do kontroli (konsekwentne kontrolowanie oraz stosowanie 
wszystkich dostępnych środków oddziaływania na pracodawców, którzy uporczy-
wie naruszają przepisy). 

 Zapewnienie dostępu do danych posiadanych przez urzędy statystyczne (w szcze-
gólności dotyczących wypadków przy pracy w poszczególnych zakładach), co uła-
twi znacznie prowadzenie przez inspektorów pracy działalności profilaktycznej i 
kontrolno-nadzorczej. 

 Dalsze praktyczne zapoznawanie kadry PIP z najnowszymi technologiami i rozwią-
zaniami stosowanymi w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. 

 Dalszy rozwój infrastruktury teleinformatycznej.  
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