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I.  WPROWADZENIE 
 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru 
i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpie-
czeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz. U. z 2012 poz. 404 ze zmianami). 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej. Nadzór 
nad Państwową Inspekcją Pracy, w zakresie określonym w ustawie, sprawuje Rada 
Ochrony Pracy, powołana przez Marszałka Sejmu. Państwową Inspekcją Pracy kieruje, 
powoływany przez Marszałka Sejmu, Główny Inspektor Pracy. Główny Inspektor 
Pracy wchodzi w skład unijnego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). Do 
sekretariatu Komitetu corocznie przekazywany jest „Raport roczny z działalności in-
spekcji pracy”. Marszałek Sejmu ustala statut Państwowej Inspekcji Pracy, określający 
jej organizację wewnętrzną oraz siedziby i zakres terytorialnej właściwości okręgowych 
inspektoratów pracy. 

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

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

- nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy, w 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 legalności zatrudniania, innej pracy zarobkowej i wykonywania dzia-
łalności, 

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

- 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, 

- nadzór nad spełnianiem przez pracodawców obowiązków w sprawie rejestra-
cji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemi-
kaliów (REACH), 

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

- podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń 
w środowisku pracy, w tym badanie i analizowanie okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy, inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy 
w rolnictwie indywidualnym, udzielanie porad i informacji technicznych w za-
kresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz porad i in-
formacji w zakresie przestrzegania prawa pracy, podejmowanie działań pre-
wencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania 
prawa pracy, 
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- współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrze-
gania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla śro-
dowiska, 

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

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

- opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy, 
- prawo wnoszenia powództw, a za zgodą zainteresowanej osoby – uczestnic-

two w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia 
stosunku pracy, 

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

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

- współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej 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 prze-
prowadzania czynności kontrolnych. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają: 

- pracodawcy – a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli le-
galności zatrudnienia także niebędący pracodawcami przedsiębiorcy i inne 
jednostki organizacyjne – na rzecz których jest świadczona praca przez osoby 
fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność go-
spodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy; 

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

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

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących 
legalności zatrudniania właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy w szczególności 
są uprawnione do: 

- nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie – w 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 
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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 działal-
ności bądź działalności określonego rodzaju; 

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

w środowisku pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub często-
tliwości wykonania tych badań i pomiarów lub konieczności stwierdzenia wy-
konywania pracy w szczególnych warunkach; 

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

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

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

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

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie obejmuje swoim działaniem teren woje-

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

 
Okręgowy Inspektor Pracy kieruje działalnością okręgowego inspektoratu pracy 

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

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

 

 
Podstawową rolę w strukturze organizacyjnej okręgowego inspektoratu pracy od-

grywają inspektorzy pracy. Są oni uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i 
o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szcze-
gólności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia.  

Olsztyn 

 

Ełk 

Elbląg 

 

Olsztyn – Siedziba OIP 

Elbląg, Ełk – Oddziały OIP 
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W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie zatrudnionych było – według sta-
nu na dzień 31 grudnia 2013 roku – 107 osób (4 w niepełnym wymiarze czasu pracy), 
w tym: 79 osób w siedzibie Okręgu, 15 osób w Oddziale w Elblągu i 13 osób w Oddzia-
le w Ełku. Stan zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy, w porównaniu z 2012 
rokiem, zmniejszył się o 1 osobę. W zamieszczonej poniżej tabeli nr 1.1. zawarto dane 
o stanie osobowym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, pod kątem czynności 
służbowych wykonywanych przez pracowników. W tabeli nr 1.2. zawarto dane o pracow-
nikach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie pod kątem wieku, wykształcenia oraz 
stażu pracy. 

 
Tabela nr 1.1. Stan osobowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie 

 

Czynności służbowe 
Liczba  

pracowników 
2012 r. 2013 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 64 65 
Pracownicy przygotowujący się do wykonywania zadań kontrolnych 1 - 
Pracownicy merytoryczni, którzy nie wykonują czynności kontrolnych (realizujący 
inne ustawowe zadania, na przykład takie jak poradnictwo prawne) 13 13 

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

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

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych 13 12 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach obsługi 3 3 

Razem 108 107 
 

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

Wyszczególnienie Liczba osób 
2012 rok 2013 rok 

 

Wiek 

do 30 lat 4 4 
31 – 40 lat 32 32 
41 – 50 lat 33 32 
51 – 60 lat 25 25 

powyżej 60 lat 14 14 
 

Wykształcenie 

wyższe 97 96 
pomaturalne 1 1 
policealne - - 

średnie 8 8 
zawodowe 1 1 

podstawowe 1 1 
 

Staż pracy w PIP 

do 5 lat 31 15 
6 – 10 lat 12 28 

11 – 20 lat 43 42 
21 – 30 lat 19 19 

powyżej 30 lat 3 3 
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie przy realizacji zadań współdziała ze 
związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi, 
radami pracowników, społeczną inspekcją pracy, publicznymi służbami zatrudnienia w 
rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz z 
organami administracji państwowej, a w szczególności z organami nadzoru i kontroli 
nad warunkami pracy, Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną, urzędami skarbowymi i 
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a także organami samorządu terytorialnego. 
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II.  DZIAŁALNOŚĆ OIP – INFORMACJE OGÓLNE 
 

2.1. Wstęp 
 

W 2013 roku działania prowadzone były zgodnie z rocznym i długofalowym pla-
nem pracy (lata 2013-2015), opracowanym na podstawie analizy wyników działalności 
prewencyjno-kontrolnej inspekcji w latach ubiegłych, uwag i zaleceń Rady Ochrony 
Pracy oraz komisji sejmowych, a także propozycji zgłaszanych przez związki zawodo-
we, organizacje pracodawców, ministerstwa i urzędy centralne, organy nadzoru i kon-
troli warunków pracy, placówki naukowo-badawcze. Podstawowym dokumentem, który 
określa kierunki i formy działalności Państwowej Inspekcji Pracy w poszczególnych 
obszarach ochrony pracy jest Program działania. W 2013 roku, podobnie jak w latach 
poprzednich, działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie skoncentrowana 
była na realizacji określonych w tym Programie zadań i tematów, które można podzielić 
na kontrolno-nadzorcze i prewencyjne. 
 
2.2. Kontrole 
 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 4.034 kontrole, 
czyli o 224 więcej niż założono w przyjętym na 2013 rok planie pracy. Wynikało to 
przede wszystkim z potrzeby zintensyfikowania krótkich kontroli ukierunkowanych na 
likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących (w zakładach 
różnych branż przeprowadzono w roku sprawozdawczym 739 takich kontroli, w tym 
582 w budownictwie). 

 
Wykres 2.2.1. Kontrole w latach 2000-2013 

 
Wykres 2.2.2. Struktura skontrolowanych zakładów 
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Wykres 2.2.3. Struktura skontrolowanych zakładów (wg wielkości zatrudnienia) 

Łącznie kontrolami objęto przeszło trzy tysiące podmiotów gospodarczych. Istotną 
część kontroli stanowiły ponowne kontrole, których celem było przede wszystkim 
sprawdzenie realizacji zastosowanych wcześniej środków prawnych i wyegzekwowanie 
poprawy stanu przestrzegania prawa. Trzy na pięć kontroli inspektorzy pracy przepro-
wadzili w podmiotach, w których zatrudniano nie więcej niż 9 pracowników, prawie co 
czwartą w zakładach zatrudniających od 10 do 49 osób, a przeszło co dziesiątą w za-
kładach zatrudniających od 50 do 249 osób. Pozostałe 3% kontroli zostało przeprowa-
dzonych w firmach zatrudniających co najmniej 250 pracowników. 
 
2.3. Decyzje 
 

W związku ze stwierdzonymi w czasie kontroli naruszeniami przepisów prawa, 
inspektorzy pracy w 2013 roku wydali 16.015 decyzji, tj. więcej niż w 2012 roku (wów-
czas – 14.940).  
 
 Wykres 2.3.1. Decyzje w latach 2000-2013 (tys.) 

 
 Wykres 2.3.2. Zakres przedmiotowy decyzji 
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Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło urządzeń i instalacji elektroenergetycz-
nych (np. brak lub niewłaściwa ochrona przed porażeniem w instalacjach i urządze-
niach elektrycznych), stanowisk i procesów technologicznych (np. niewłaściwe zabez-
pieczenie stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych), ma-
szyn i urządzeń technicznych (m.in. niewłaściwe urządzenia ochronne lub ich brak), 
przygotowania pracowników do pracy (m.in. brak szkoleń bhp, badań lekarskich, 
uprawnień kwalifikacyjnych). 

 
Wykres 2.3.3. Rodzaj decyzji 

 

Najczęściej wydawano decyzje usunięcia uchybień w ustalonym terminie 
(12.390 decyzji). Ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego 2.329 decyzjom 
nadano rygor natychmiastowej wykonalności.  

Wśród wydanych decyzji 325 nakazywało wstrzymanie prac w związku ze 
stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia dla życia bądź zdrowia pracowników, a 531 
decyzji nakazywało wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy 
ich eksploatacja powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi.  

W związku ze stwierdzeniem, że pracownicy zatrudnieni są wbrew obowiązują-
cym przepisom przy pracach niebezpiecznych, wzbronionych lub szkodliwych bez wy-
maganych kwalifikacji, inspektorzy pracy wydawali decyzje skierowania pracowników 
do innych prac. Ogółem w roku sprawozdawczym wydano 158 takich decyzji kierując 
do innych prac 289 pracowników.  

Spośród wydanych decyzji 217 dotyczyło wypłaty prawie 3 tys. pracowni-
ków wynagrodzenia i innych świadczeń na łączną kwotę ponad 4,8 mln zł. Naj-
częściej nakazywano wypłatę: wynagrodzenia za pracę (66%), wynagrodzenia za urlop 
lub ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop (14%), wynagrodzenia za czas 
choroby (7%). 

Z ponownych kontroli i informacji, jakie napłynęły do OIP wynika, że do dnia 
sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy wykonali 14.031 decyzji (88% 
wydanych), w tym 117 decyzji dot. wypłaty pracownikom wynagrodzenia i innych 
świadczeń (54% wydanych). W wyniku realizacji tych drugich przeszło 2 tys. pracow-
ników wypłacono ok. 3 mln zł.  

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

W związku z nierealizowaniem decyzji przez niektórych pracodawców, inspek-
torzy pracy, zgodnie z procedurą egzekucji administracyjnej, wystosowali prawie 47 
upomnień, które obejmowały w sumie 104 decyzje. Kolejne kontrole wykazały, że 
część pracodawców – w celu uniknięcia egzekucji administracyjnej (w szczególności 
ponoszenia kosztów grzywny w celu przymuszenia, którą organ egzekucyjny może 
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zastosować) – po otrzymaniu upomnienia wykonała decyzje. Łącznie 41 decyzji zosta-
ło zrealizowanych. W tym miejscu należy podkreślić, że w niektórych przypadkach nie 
jest możliwe przeprowadzenie kontroli sprawdzającej (np. z powodu likwidacji zakładu). 
W 2013 roku na 8 pracodawców nałożono 11 grzywien w celu przymuszenia. Łączna 
kwota nałożonych grzywien wyniosła 155.000 zł. W związku z niewykonaniem decyzji, 
skierowano 11 tytułów wykonawczych. Wszystkie dotyczyły decyzji z zakresu niewy-
płacenia wynagrodzenia i innych świadczeń. W wyniku prowadzonych działań egzeku-
cyjnych, na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania, jeden pracodawca wykonał 
decyzje nakazujące wypłatę wynagrodzenia. 

Oprócz ww. decyzji, w 2013 roku inspektorzy pracy na podstawie ustawy o 
transporcie drogowym wydali 35 decyzji o nałożeniu kary na łączną kwotę 95.650 zł. 
W 5 przypadkach pracodawcy złożyli wnioski o rozłożenie kar na raty na łączną kwotę 
44 700 zł, które zostały przez inspektorów pracy uwzględnione. W jednym przypadku, 
w związku z utrzymaniem w mocy decyzji przez okręgowego inspektora pracy, praco-
dawca skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Sąd 
utrzymał w mocy decyzję inspektora pracy. W stosunku do 7 pracodawców skierowano 
upomnienia. W jednym przypadku skierowano tytuł egzekucyjny do Urzędu Skarbowe-
go. Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania wpłynęły kary pieniężne wydane 
na podstawie ustawy o transporcie drogowym w łącznej wysokości 53.790 zł.  

W roku sprawozdawczym okręgowy inspektor pracy wydał 1 decyzję nakazu-
jącą zaprzestanie działalności polegającej na zbiórce, segregacji oraz cięciu i belo-
waniu odpadów z tworzyw sztucznych w pomieszczeniu magazynowym. Decyzje takie 
są wydawane, gdy stwierdzone w czasie kontroli naruszenia zagrażają życiu lub zdro-
wiu pracowników (lub osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, 
w tym osób wykonujących na własny rachunek działalność gospodarczą) i mają cha-
rakter trwały, tzn. nie mogą być usunięte przez zastosowanie nakazów dotyczących 
jednostkowych uchybień. Należy podkreślić, że OIP z dużą ostrożnością korzysta z 
tego instrumentu prawnego ze względu na świadomość jego poważnych konsekwencji 
dla pracodawców. Decyzja ta, oprócz pozytywnego rezultatu, jakim jest ochrona zdro-
wia i życia pracowników, skutkuje często likwidacją stanowisk pracy, a co za tym idzie 
utratą pracy, która nierzadko jest dla pracownika i jego rodziny jedynym źródłem 
utrzymania. Decyzja nakazująca zaprzestanie działalności jest wydawana w ostatecz-
ności, gdy zawodzą inne środki prawne. 
 
2.4. Wystąpienia i polecenia 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy skierowali do pracodawców łącznie 9.790 
wniosków (9.184 w 2012 r.). Ponadto skierowano do pracodawców 466 poleceń (401 
w 2012 r.). 
 

Wykres 2.4.1. Wystąpienia i polecenia w latach 2000-2013 (tys.) 
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Najwięcej wniosków dotyczyło naruszeń przepisów z zakresu stosunku pracy 
(32%), bezpieczeństwa i higieny pracy (29%), czasu pracy (18%), wynagrodzenia za 
pracę (8%), legalności zatrudnienia (5%) oraz urlopów pracowniczych (3%).  

 
Wykres 2.4.2. Zakres przedmiotowy wniosków w wystąpieniach 

 
W zakresie problematyki związanej ze stosunkiem pracy najwięcej nieprawidło-

wości stwierdzono w zakresie udzielania pracownikom informacji o warunkach zatrud-
nienia, o której mowa w art. 29 § 3 Kodeksu pracy (25% wniosków związanych ze sto-
sunkiem pracy). Niewiele mniej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie prowadzenia 
przez pracodawców dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych 
(24%). Następne grupy najczęstszych uchybień to brak lub nieprawidłowo sporządzona 
umowa o pracę (12%), brak lub nieprawidłowy regulamin pracy (12%) oraz niewydanie 
lub nieprawidłowości w treści świadectwa pracy (8%). 

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

Wnioski związane z problematyką czasu pracy najczęściej były kierowane w 
związku z nieokreśleniem w układach zbiorowych pracy, regulaminach pracy lub w 
obwieszczeniach systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy (55% 
wniosków związanych z czasem pracy). Kolejne grupy najczęstszych uchybień w tym 
obszarze to nieprawidłowości związane z prowadzeniem ewidencji czasu pracy (15%), 
nieustalenie w umowie o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
czasu pracy liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, za 
które pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 
§ 1 Kodeksu pracy (5%) oraz zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o 
odpoczynku (5%). 

W obszarze wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy najczęściej 
stwierdzano niewypłacenie, obniżenie, bezpodstawne potrącenie lub nieterminowe 
wypłacenie wynagrodzenia za pracę (27% wniosków wydanych w tym obszarze). Ko-
lejne grupy najczęstszych uchybień to niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pie-
niężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (13%), niewypłacenie lub obniżenie 
ekwiwalentu za używanie odzieży własnej oraz za pranie i naprawę odzieży roboczej 
we własnym zakresie (12%), niewypłacenie lub zaniżenie wynagrodzenia za pracę w 
godzinach nadliczbowych (10%). 

W zakresie problematyki związanej z legalnością zatrudnienia najczęściej 
stwierdzano nieprawidłowości w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy (49% 
wniosków wydanych w tym obszarze). Kolejna grupa uchybień w tym obszarze to nie-
zgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie osób do ubezpieczenia społecznego (46%). 

15 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2013 ROKU 
 

Wnioski związane z problematyką urlopów wypoczynkowych były najczęściej 
kierowane w związku z nieprawidłowościami w zakresie udzielania urlopu wypoczyn-
kowego (40% wniosków w tym zakresie). Następne grupy uchybień to nieprawidłowo-
ści w zakresie dzielenia urlopu na części (25%) oraz ustalania planów urlopów (15%). 

Z ponownych kontroli i informacji, jakie napłynęły do OIP wynika, że do dnia 
sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy uwzględnili 7.738 wniosków (79% 
wydanych). 
 
2.5. Wykroczenia 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy stwierdzili popełnienie 3.718 wykroczeń (3.919 
w 2012 roku) związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej oraz w zakresie legalno-
ści zatrudnienia. Zarzuty popełnienia wykroczenia postawiono łącznie 1.753 osobom.  

 
Wykres 2.5.1. Wykroczenia (w latach 2000-2013) 

 
Wykres 2.5.2. Osoby, którym postawiono zarzuty (w latach 2000-2013) 

 

Wykres 2.5.3. Liczba wykroczeń w poszczególnych grupach 
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Analogicznie jak w latach poprzednich, najliczniejszą grupę wykroczeń (66% 
ogółu) stanowiły naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wyczerpujące 
znamiona wykroczenia z art. 283 Kodeksu pracy. Stwierdziwszy fakt popełnienia wy-
kroczenia przeciwko prawom pracownika, inspektorzy pracy korzystali z przysługują-
cych im środków prawnych kierując wnioski o ukaranie do sądu grodzkiego, nakładając 
mandaty karne oraz stosując środki oddziaływania wychowawczego. 

 
Wykres 2.5.4. Zakres przedmiotowy wykroczeń 

 

Wykres 2.5.5. Struktura zastosowanych sankcji 

 

 W przeciągu roku sprawozdawczego inspektorzy pracy skierowali do sądów 
łącznie 132 wnioski o ukaranie zawierające zarzuty popełnienia 270 wykroczeń. 

W 2013 roku zapadły łącznie 132 rozstrzygnięcia w I-ej instancji. Większością 
orzeczeń obwinionym wymierzono grzywny. Dotyczyło to 118 orzeczeń (w tym 88 w 
formie wyroku nakazowego). Łącznie sądy wymierzyły grzywny w wysokości 176.250 
zł. Średnia wysokość grzywny orzekanej przez sądy wyniosła 1494 zł. W 6 przypad-
kach odstąpiono od wymierzenia kary. W kolejnych 4 przypadkach obwinionych unie-
winniono. Wobec jednego obwinionego sąd orzekł karę nagany. W okresie sprawoz-
dawczym sąd II-ej instancji wydał jedno orzeczenie po rozpatrzeniu apelacji od wyroku 
wydanego w okresie sprawozdawczym. Sąd utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej 
instancji. Ponadto w okresie sprawozdawczym sądy II-ej instancji wydały 15 orzeczeń 
po rozpoznaniu sprzeciwów od wyroków nakazowych wydanych w okresie sprawoz-
dawczym, jak i od wyroków nakazowych wydanych w 2012 roku. Rozstrzygnięcia są-
dów II-ej instancji po rozpoznaniu sprzeciwów przedstawiają się następująco: w 10 
przypadkach orzeczono grzywnę, w 3 przypadkach zapadł wyrok uniewinniający, w 
jednym przypadku odstąpiono od wymierzenia kary, a w ostatnim przypadku umorzono 
postępowanie. 

W 2013 roku inspektorzy nałożyli ogółem 689 mandatów za popełnienie 1.899 
wykroczeń. Nałożono je na łączną kwotę prawie 0,8 mln zł (średnia 1153 zł). Mandaty 
zostały zastosowane w 39% ogółu podjętych postępowań w sprawach o wykroczenia.   
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Inspektorzy pracy, w związku z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi, sto-
sowali także środki wychowawcze. Ogółem, w związku z popełnieniem 1.549 wykro-
czeń, wydano 932 środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń, zwró-
cenia uwagi oraz ostrzeżeń. Duża liczba środków wychowawczych została zastosowa-
na wobec bezrobotnych, którzy dopuścili się wykroczenia polegającego na niezgłosze-
niu do urzędu pracy faktu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Środki ta-
kie zazwyczaj stosowano wobec bezrobotnych, którzy nie pobierali zasiłku. W stosunku 
do bezrobotnych pobierających zasiłek zazwyczaj do sądów grodzkich kierowano 
wnioski o ukaranie. Podobnie jak w poprzednich latach, środki wychowawcze były sto-
sowane najczęściej w stosunku do pracodawców, którzy nie byli dotychczas kontrolo-
wani przez inspektorów. Istotne było także zachowanie sprawców wykroczeń, ich sytu-
acja materialna oraz fakt, iż stwierdzone nieprawidłowości usuwano jeszcze w trakcie 
czynności kontrolnych.  
 
2.6. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

W 2013 roku, działając na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 październi-
ka 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późniejszymi zmianami), inspektorzy 
pracy skierowali do ZUS siedem wniosków o podwyższenie o 100% stopy procentowej 
składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy. W poniżej 
zamieszczonej tabeli zawarto informację z powodu jakich rażących naruszeń przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy kierowano te wnioski. Należy dodać, że wnioski do 
ZUS kierowano w związku ze stwierdzeniem w czasie co najmniej dwóch kolejnych 
kontroli rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

Tabela 2.6. Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 

Nr wniosku Stwierdzone rażące naruszenia przepisów bhp 
 

I.  

- użytkowanie niesprawnej pilarki spalinowej; 
- użytkowanie dwóch niesprawnych ciągników; 
- pracownika dopuszczono do pracy, do wykonywania której nie posiadał wyma-

ganych kwalifikacji; 
- dwukrotnie stwierdzono, że pracowników nie wyposażono w wymagane środki 

ochrony indywidualnej; 

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

III.  
- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia 

pracowników przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania 
rusztowania, które nie spełniało wymagań z zakresu bhp; 

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

V.  
- dwukrotnie stwierdzono wykonywanie prac na wysokości bez zabezpieczenia 

pracowników przed upadkiem z wysokości, w tym dopuszczono do stosowania 
rusztowania, które nie spełniało wymagań z zakresu bhp; 

VI.  

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

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

VII.  

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

- pracownik nie stosował hełmu ochronnego, pomimo że przebywał w strefie 
zagrożonej upadkiem przedmiotów z góry. 
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2.7. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy skierowali do prokuratur łącznie 32 zawiado-
mienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

 
Wykres 2.7.1. Zawiadomienia skierowane do prokuratury w latach 2000-2013 

 
W 15 przypadkach wskazywano na utrudnianie lub udaremnienie czynności 

kontrolnych inspektora pracy (art. 225 Kodeksu karnego). W następnych 7 przypad-
kach informowano o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 218 Ko-
deksu karnego, polegającego na uporczywym naruszaniu praw osób wykonujących 
pracę zarobkową lub odmowie przyjęcia do pracy, o której przywróceniu orzekł właści-
wy organ lub niewykonaniu orzeczenia sądu zobowiązującego do wypłaty wynagro-
dzenia za pracę lub innego świadczenia ze stosunku pracy. 

 
Wykres 2.7.2. Przestępstwa w zawiadomieniach skierowanych do prokuratury 

 

 
W kolejnych 7 zawiadomieniach informowano o naruszeniu praw osób wykonujących 
pracę zarobkową (art. 220 Kodeksu karnego). W 4 przypadkach zawiadomiono o nie-
umyślnym spowodowaniu śmierci człowieka (art. 155 Kodeksu pracy). W następnych 4 
przypadkach zawiadomiono prokuraturę w związku z przestępstwami przeciwko wiary-

19 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2013 ROKU 
 

godności dokumentów (art. 270 Kodeksu karnego). W 3 przypadkach informowano o 
składaniu fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego). W jednym przypadku zawia-
domiono o fałszywym oskarżaniu innej osoby o popełnienie czynów zabronionych (art. 
234 Kodeksu karnego). W kolejnym zawiadomieniu informowano o przestępstwie 
przeciwko życiu i zdrowiu (art. 160 Kodeksu karnego). Inne zawiadomienie skierowano 
w związku z niestosowaniem się do orzeczonego przez sąd zakazu (art. 244 Kodeksu 
karnego). Następne zawiadomienie skierowano w związku z doprowadzeniem innej 
osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 
działania (art. 286 Kodeksu pracy). Kolejne zawiadomienie skierowano w związku z 
naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (art. 52). 

Do dnia sporządzania niniejszego sprawozdania postępowanie przygotowaw-
cze wszczęto w przypadku 25 zawiadomień, a w 5 przypadkach prokuratura odmówiła 
wszczęcia dochodzenia. W pozostałych przypadkach, na dzień sporządzania sprawoz-
dania, prokuratura nie poinformowała o podjętych działaniach. 

W ośmiu przypadkach wcześniej wszczętych postępowań przygotowawczych, 
prokuratura postanowiła o ich umorzeniu, a w dwóch zawiesiła postępowanie (jedno z 
zawieszonych postępowań zostało wznowionych). 

Inspektorzy pracy złożyli dwa zażalenia na postanowienie prokuratury o odmo-
wie wszczęcia postępowania, z czego uwzględniono jedno. 

W dziewięciu sprawach, w związku ze złożonymi zawiadomieniami, skierowano 
do sądu akty oskarżenia. Ponadto, w jednym przypadku skierowano do sądu wniosek o 
warunkowe umorzenie postępowania. Do chwili obecnej zapadły trzy wyroki. W dwóch 
przypadkach orzeczono karę grzywny (1500 zł i 2000 zł oraz nawiązka 2000 zł na 
rzecz pokrzywdzonego). W kolejnym przypadku orzeczono karę 4 miesięcy ogranicze-
nia wolności w zawieszeniu na okres próbny 2 lat. 

Z przedstawionych powyżej danych wynika, iż w przypadku prawie co szóstego 
zawiadomienia postępowanie prokuratorskie w ogóle nie jest wszczynane. Prawie jed-
na trzecia postępowań prokuratury wszczętych w wyniku zawiadomienia przez inspek-
tora pracy, jest umarzana. Podobnie jak i w latach ubiegłych, wynika to przede wszyst-
kim z rozbieżności w ocenie zachowania sprawców przez inspektora pracy składające-
go zawiadomienie i prokuratora, do którego należy ostateczna ocena zaistnienia zna-
mion przestępstwa. 
 
2.8. Porady prawne i techniczne 
 

W 2013 roku pracownicy merytoryczni w siedzibach Oddziałów i siedzibie 
Okręgu udzielili 23.120 porad. Na poniższych wykresach przedstawiono obrazowo, 
jakich głównie zagadnień dotyczyły udzielone porady prawne oraz strukturę podmio-
tów, którym udzielano porad (zgodnie ze statystyką prowadzoną w OIP).  
 

Wykres 2.8.1. Obszary praworządności, w których udzielano porad (siedziby OIP) 
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Wykres 2.8.1. Struktura podmiotów zgłaszających się po porady (siedziby OIP) 

  
Oprócz porad udzielanych w siedzibach, inspektorzy pracy udzielali porad w 

trakcie kontroli. W trakcie przeprowadzanych kontroli udzielono 7.831 porad z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, 5.770 porad z zakresu prawnej ochrony pracy oraz 
1.232 z zakresu legalności zatrudnienia. Łącznie w 2013 roku pracownicy OIP udzielili 
prawie 38 tys. porad prawnych. 
 

Wykres 2.8.3. Udzielone porady - w siedzibach OIP i w trakcie kontroli (w tys.) 

 
Analizując badany okres należy zauważyć, że liczba udzielanych porad mini-

malnie spadła. Mimo to nasze poradnictwo cieszy się nadal dużym zainteresowaniem. 
Nasza instytucja ważna jest przede wszystkim dla pracowników, których nie stać na 
profesjonalną i odpłatną pomoc prawną, a w dzisiejszych czasach coraz częściej po-
trzebują z niej skorzystać. Ponadto z pomocy prawnej korzystają urzędy, mimo że za-
zwyczaj posiadają swoją obsługę prawną. Czasami zwracają się o poradę nawet kan-
celarie prawne.   
 
2.9. Pisma o charakterze informacyjnym i prewencyjnym 
 

W 2013 roku wystosowano 605 pism o charakterze informacyjnym i prewencyj-
nym. Adresatami pism informacyjnych byli przede wszystkim pracodawcy, a ponadto 
organa władzy oraz organa nadzoru i kontroli. 

Zasadniczym celem pism kierowanych do organów władzy i organów nadzoru i 
kontroli było poinformowanie o wynikach kontroli. Pisma prewencyjne kierowane do 
pracodawców przekazywały określoną wiedzę i motywowały do podejmowania działań 
zapobiegających powstawaniu zagrożeń wypadkowych. Na przykład do 30 pracodaw-
ców branży budowlanej skierowano pisma, których tematem było przedstawienie oko-
liczności i przyczyn trzech wypadków przy pracy zaistniałych podczas prac budowla-
nych. Inny przykład: do 30 pracodawców skierowano pisma opracowane w ramach 
programu prewencyjnego „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w średnich i dużych 
zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy”. Tematyka pisma obejmowała, 
między innymi, zagadnienia dotyczące identyfikacji zagrożeń w relacji z przyczynami 
wypadków przy pracy. 
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Wykres 2.9.1. Pisma o charakterze informacyjno-prewencyjnym (lata 2000-2013) 

 

Wykres 2.9,2. Adresaci pism o charakterze informacyjno-prewencyjnym w 2013 r. 
 

 
Dotychczasowe doświadczenia wskazują na potrzebę kontynuowania tego typu 

działalności, gdyż jest to dobry sposób na upowszechnienia „dobrych praktyk”, a z dru-
giej strony, na wskazanie popełnianych błędów i nieprawidłowości. Pisma informacyj-
no-prewencyjne są istotnym uzupełnieniem działalności kontrolno-nadzorczej, dają 
możliwość popularyzowania problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawo-
rządności wśród szerokiej rzeszy podmiotów.  
 
2.10. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy 
 

W 2013 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy wpłynęły 52 wnioski o reje-
strację układów zbiorowych pracy, protokołów dodatkowych oraz o dokonanie wpisu 
informacji: 

– 2 dot. zarejestrowania nowego układu zbiorowego pracy, 
– 35 protokołów dodatkowych, 
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– 15 o wpis informacji, w tym o wypowiedzeniu układu (5), o zmianie nazwy pra-
codawcy (3), o odstąpieniu od stosowaniu układu (3), o rozwiązaniu układu za 
porozumieniem stron (1), o rozwiązaniu organizacji związkowej (1), o zawie-
szeniu stosowania układu (1), o likwidacji zakładu (1). 

W związku z tymi wnioskami, zarejestrowano 1 układ zbiorowy pracy, 29 protokołów 
dodatkowych oraz dokonano wpisu 13 informacji. Po tych zmianach na dzień 31 grud-
nia 2013 roku obowiązywało ogółem: 305 zakładowych układów zbiorowych pracy (na 
dzień 31.12.2012 r. - 308), zarejestrowanych w rejestrze prowadzonym w OIP oraz 4 
porozumienia o stosowaniu zakładowego układu zbiorowego pracy. 
 

Wykres 2.10.1. Wnioski o rejestrację i rejestracja 

 
Wykres 2.10.2. Liczba obowiązujących zakładowych układów zbiorowych pracy 

 
 
Spośród 52 wniosków dot. protokołów dodatkowych, odmówiono rozpatrzenia 6 

wniosków. Cztery z nich dotyczyły rejestracji protokołów dodatkowych do zakładowego 
układu zbiorowego pracy, a dwa rejestracji informacji. Podobnie jak w latach poprzed-
nich, głównymi przyczynami odmowy rozpatrzenia wniosków było niespełnianie wymo-
gów przewidzianych w § 2 i 3 oraz § 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2001 roku w sprawie trybu postępowania w spra-
wie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestro-
wych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych. Przede wszystkim strony 
we wnioskach nie podawały informacji określonych w ww. przepisie. 

Podsumowując, w zakresie liczby napływających wniosków o rejestrację zakła-
dowych układów zbiorowych pracy i protokołów dodatkowych, w porównaniu do roku 
poprzedniego, obserwuje się nieznaczny wzrost aktywności stron we wprowadzaniu 
regulacji układowych (w 2012 roku wpłynęły 43 wnioski). W okresie sprawozdawczym 
zmiany zapisów układu, dokonywane w drodze protokołów dodatkowych, dotyczyły 
głównie zmian w stawkach wynagrodzenia pracowników (tabele zaszeregowań), zasad 
premiowania i przyznawania dodatków. Często zamieszczano zapisy dotyczące zakła-
dowego funduszu świadczeń socjalnych, jednakże dotyczyły one głównie rezygnacji 
z tworzenia funduszu lub obniżenia wysokości odpisów na ten fundusz. Wielokrotnie 
dokonywano także zmian podstawy obliczania i zasad nabywania niektórych świad-
czeń (nagród jubileuszowych, dodatków stażowych i odpraw emerytalno-rentowych), 
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polegających w większości przypadków na ograniczeniu wysokości tych świadczeń. 
Rzadziej regulowane były sprawy dotyczące kształtowania bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy oraz czasu pracy. Najczęściej postanowienia w tym zakresie 
stanowiły powtórzenie zapisów kodeksowych lub odesłanie do przepisów wykonaw-
czych. W dalszym ciągu, podobnie jak w latach wcześniejszych, zauważa się zmniej-
szenie liczby zawieranych układów i protokołów dodatkowych zawierających korzyst-
niejsze zmiany niż dotychczas obowiązujące. 

 Na podstawie wniosków przesłanych w 2013 roku, zauważa się tendencje do 
rezygnacji z regulacji korzystniejszych dla pracowników od ogólnie obowiązujących 
przepisów prawa pracy oraz rezygnacji z obowiązujących w zakładzie pracy układów 
zbiorowych pracy. Odnotowano bowiem wzrost liczby wniosków o rejestrację informacji 
o wypowiedzeniu układu przez pracodawcę w porównaniu do lat ubiegłych. Wydaje się, 
iż wzrost wypowiedzeń układu przez pracodawcę oraz ograniczanie w drodze protoko-
łów dodatkowych płacowych uprawnień pracowników wynika głównie z trudnej sytuacji 
finansowej pracodawców. 

Nieliczne zmiany w rejestrowanych protokołach dodatkowych w roku sprawoz-
dawczym dotyczyły wprowadzania zmian korzystniejszych. Zmian dokonuje się coraz 
częściej w celu zachowania minimum wynikającego z Kodeksu pracy i innych po-
wszechnie obowiązujących przepisów. Świadczyć o tym może także ilość zawieranych 
nowych układów. Podobnie jak w roku ubiegłym, w 2013 roku został zawarty jeden 
nowy układ zbiorowy pracy. Co więcej, powstał w miejsce rozwiązanego układu, a za-
tem został zawarty u pracodawcy, który był już objęty taką regulacją. 

 
2.11. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz wstępowanie do 

postępowania w tych sprawach 
 

 W 2013 roku skierowano jedno powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy 
oraz w jednym przypadku wstąpiono do postępowania w sprawie o ustalenie stosunku 
pracy. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania nie zapadły jeszcze żadne 
rozstrzygnięcia przed sądem pracy. Kierowanie niewielkiej liczby powództw spowodo-
wane jest przede wszystkim doświadczeniami z lat poprzednich. Wniesienie odpo-
wiedniego powództwa nie gwarantuje bowiem, że sąd mimo występowania cech sto-
sunku pracy orzeknie o tym, że strony łączył taki właśnie stosunek. Sądy nie tylko ana-
lizują występowanie cech stosunku pracy, ale biorą również pod uwagę wolę stron. 
Świadomość pracowników co do cywilnoprawnego charakteru zawieranych przez nich 
umów staje się często przyczyną, dla której sądy pracy oddalają powództwa o ustale-
nie istnienia stosunku pracy. 

 Mimo utrzymującej się w orzecznictwie sądów tendencji do uznawania, że o ist-
nieniu stosunku pracy przesądza wola stron, inspektorzy pracy dążą do wyegzekwo-
wania przepisów prawa pracy. Praktyka wskazuje, że wystąpienia inspektorów pracy 
są skuteczniejszym od powództw środkiem wywierania presji na pracodawców w celu 
zaniechania zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, które wskazują na ce-
chy stosunku pracy. 
 
2.12. Spory zbiorowe 
 

W roku sprawozdawczym, realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 23 
maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, do OIP zgłoszono 11 informacji o 
powstaniu sporu zbiorowego. Spory te powstały w związku ze zgłoszeniem przez 
związki zawodowe łącznie 19 żądań. Z uwagi na przedmiot zgłaszanych sporów zbio-
rowych, w żadnym przypadku nie podjęto kontroli. 

Reasumując, w 2013 roku zgłoszono powstanie 11 sporów zbiorowych pracy, 
czyli o dwa więcej niż w roku 2012. Podobnie jak w latach ubiegłych, pracodawcy, któ-
rzy zgłaszali zaistnienie sporu zbiorowego należeli przede wszystkim do branży opieki 
zdrowotnej i opieki społecznej (6 zgłoszeń) i branży ciepłowniczej (3 zgłoszenia). Nie-
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zmiennie natomiast kluczowym problemem, który jest przyczyną sporów zbiorowych 
jest kwestia warunków płacy. Co prawda żądania związków zawodowych w 2013 roku 
dotyczyły także innych kwestii, jednak aż 12 z 19 żądań dotyczyło warunków płacy 
(związki zawodowe występowały z żądaniami podniesienia wynagrodzeń dla pracowni-
ków). Spośród łącznej liczby 11 zgłoszonych sporów, 3 zakończyło się podpisaniem 
porozumień. Spory zakończone w 2013 roku podpisaniem przez strony porozumień 
dotyczyły jedynie warunków pracy. Kolejny raz został zanotowany spadek liczby zawar-
tych porozumień w porównaniu z rokiem ubiegłym. W 2012 roku zostało bowiem za-
kończonych w formie porozumienia 5 sporów zbiorowych (na 9 zgłoszonych). Należy 
jednak nadmienić, że na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania brak jest da-
nych co do wyniku 1 sporu. W 6 przypadkach strony sporów podpisały protokoły roz-
bieżności. W ostatnim przypadku organizacja związkowa złożyła pracodawcy wyja-
śnienie, że wniosku nie należy traktować jako wszczęcie sporu zbiorowego, ponieważ 
zarząd organizacji związkowej nie podjął w tej sprawie ostatecznej decyzji. 

 
Wykres 2.12. Spory zbiorowe 

 
2.13. Orzeczenia o dopuszczeniu statku do eksploatacji 
 

W 2013 roku do Okręgu wpłynęły 23 wnioski o wydanie orzeczenia o dopusz-
czeniu statku do eksploatacji pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. We 
wszystkich przypadkach inspektorzy pracy wydali pozytywne orzeczenia. 
 
2.14. Ocena aktów prawnych 
 

W roku sprawozdawczym pracownicy OIP dokonali oceny funkcjonowania 
dwóch aktów prawnych z zakresu prawa pracy (dokonano oceny dział VI Kodeksu pra-
cy oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w 
sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu państwowej lub samo-
rządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej). Podobnie jak w latach 
ubiegłych, uwagi z dokonanych ocen zostały przekazane do Głównego Inspektoratu 
Pracy w celu wyciągnięcia wniosków i przekazania stosownej informacji organom wła-
dzy. 
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2.15. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobko-
wych przez dzieci 
 
W roku sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek o wydanie zezwolenia na wy-

konywanie pracy przez 7 dzieci. Praca miała polegać na udziale dzieci (wykonywanie 
układów choreograficznych) w widowisku muzyczno-baletowym. W tej sprawie inspek-
tor pracy wydał 7 decyzji pozytywnych. Nie stwierdzono nieprawidłowości uniemożli-
wiających podjęcie i wykonywanie pracy przez dzieci wskazane we wniosku. Podobnie 
jak w roku ubiegłym, w 2013 roku nie cofnięto żadnego zezwolenia. 
 
2.16. Kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze 
 

W 2013 roku w związku z dwoma wnioskami inspektorzy pracy podejmowali 
działania, których istotą było ustalenie czy wykonywane prace są faktycznie pracami w 
szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zgodnie z odpowiednimi 
zapisami ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych oraz podję-
cie adekwatnych do ustaleń decyzji administracyjnych. W wyniku prowadzonych po-
stępowań, w jednym przypadku odmówiono nakazania wpisu do ewidencji, a w kolej-
nym wszczęte postępowanie umorzono (przed wydaniem decyzji pracodawca dokonał 
stosownego wpisu do rejestru). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2013 ROKU 
 

III.  DZIAŁALNOŚĆ – ZADANIA STAŁE 
 
3.1. Wypadki przy pracy 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy zbadali 78 wypadków przy pracy, z których 3 to 
wypadki zaistniałe w 2012 roku. W zbadanych wypadkach poszkodowanych zostało 85 
pracujących, z których 12 poniosło śmierć, 32 doznało ciężkich obrażeń ciała, 41 obra-
żeń lekkich. Ponadto zbadano 10 zdarzeń, które nie zostały uznane za wypadki przy 
pracy. Z ogólnej liczby zbadanych wypadków: 

− 60 to wypadki przy pracy pracowników; 
− 18 to wypadki przy pracy osób wykonujących czynności na innej podstawie 

niż stosunek pracy. 
Dane dotyczące liczby zgłoszonych i zbadanych wypadków przy pracy oraz poszko-
dowanych w tych wypadkach w latach 2011-2013 zostały ujęte w tabeli zamieszczonej 
poniżej. 
 

Tabela 3.1.1. Zgłoszone i zbadane wypadki przy pracy 
 

 2011 r. 2012 r. 2013 r. 
Liczba zbadanych wypadków przy pracy 93 81 78 
Liczba poszkodowanych w zbadanych wypadkach 103 86 85 
 

Sekcje /działy gospodarki 

Liczba poszkodowanych w wypad-
kach 

2011 2012 2013 
ogółem 

(śmiertel-
nych/cięż) 

ogółem 
(śmiertel-
nych/cięż) 

ogółem 
(śmiertel-
nych/cięż) 

Przetwórstwo przemysłowe, w tym: 37 (2/20) 21 (0/12) 38 (3/16) 
- produkcja drewna i wyrobów z drewna  12  (0/6) 8  (0/7) 10  (2/4) 
- produkcja mebli  2  (1/1) 3  (0/1) 9  (0/5) 
- produkcja metalowych wyrobów gotowych 4  (0/2) 0  (0/0) 7  (0/0) 
- produkcja pozostałego sprzętu transportowego 0  (0/0) 0  (0/0) 2  (0/2) 
- produkcja maszyn i urządzeń (pozostałych) 5  (0/3) 0  (0/0) 2  (0/1) 
- produkcja artykułów spożywczych .... 4  (0/3) 2  (0/0) 2  (1/0) 
- produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 6  (0/4) 3  (0/2) 0  (0/0) 
Budownictwo 29 (6/11) 37 (6/7) 17 (5/8) 
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo, w tym: 9 (4/2) 13 (6/1) 8 (2,6) 
- leśnictwo 5 (2/2) 6 (2/1) 6 (1/5) 
- rolnictwo, łowiectwo 4 (2/0) 7 (4/0) 2 (1/1) 
Handel i naprawy 8 (0/3) 7 (1/0) 7 (0/1) 
Transport i gospodarka magazynowa 4 (0/2) 1 (0/1) 1 (1/0) 
Obsługa rynku nieruchomości 0 (0/0) 1 (0/0) 1 (1/0) 
Wytwarzanie energii 4 (1/0) 2 (0/2) 1 (0/0) 
 

W świetle powyższych danych należy stwierdzić, że w 2013 roku, w stosunku 
do 2012 roku nastąpił wzrost liczby wypadków w przetwórstwie przemysłowym. W tej 
branży liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym wyniosła 3 (w 2012 roku nie było 
takich wypadków), natomiast liczba wypadków ciężkich wzrosła o 4. W 2013 roku na-
stąpił ponad dwukrotny, ogólny spadek liczby zbadanych wypadków przy pracy 
w budownictwie (z 37 do 17). Natomiast łączna liczba wypadków śmiertelnych 
i ciężkich w tej branży nie uległa zmianie.  

W grupie wydarzeń „upadek osoby z wysokości na niższy poziom” zbadano 14  
wypadków przy pracy, w tym wypadki, w których 2 osoby poniosły śmierć, a 7 doznało 
obrażeń ciężkich. Wśród tych zdarzeń w 6 przypadkach upadek nastąpił z elementu 
konstrukcyjnego budynku (schody, dach, strop), w 4 z drabin, a w 3 z rusztowań 
i pomostów. W grupie wydarzeń „utrata kontroli nad maszyną lub materiałem obrabia-
nym” zbadano 10 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych zostało 10 pra-
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cowników, w tym 5 doznało ciężkiego uszkodzenia ciała. W grupach wydarzeń „ześli-
zgnięcie się, upadek, załamanie się czynnika materialnego – upadek czynnika z góry” 
zbadano 7 wypadków przy pracy, w których poszkodowanych zostało 7 pracowników, 
tym 3 ze skutkiem śmiertelnym i 3 ciężkim. 

W trakcie kontroli, które były związane z badaniem wypadków przy pracy, jak i 
w trakcie innych kontroli, inspektorzy pracy badali zakładowe dokumentacje powypad-
kowe. Analizami objęto 340 dokumentacji, w tym 16 dokumentacji ze zdarzeń nieuzna-
nych za wypadki przy pracy.  

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie badania wypadków 
przy pracy, jak i badania dokumentacji powypadkowej, zastosowano odpowiednie 
środki prawne. W tabeli zamieszczonej poniżej podano przykłady efektów uzyskanych 
w wyniku realizacji tych środków prawnych. 
 

Tabela 3.1.2. Uzyskane efekty 
 

 
Uzyskane efekty 

Liczba 
zakładów, w 

których 
uzyskano 

efekty 

Liczba 
pracowni-

ków, których 
efekt doty-

czy   
Zapewniono skuteczne urządzenia ochronne w maszynach i urządzeniach 10 29 
Wykonano lub usunięto nieprawidłowości w ocenie ryzyka zawodowego 8 40 
Zapewniono wymagane instrukcje technologiczne, instrukcje związane z 
zagrożeniami wypadkowymi i postępowaniem w sytuacjach awaryjnych 8 76 

Dokonano prawidłowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 7 50 
Zapewniono odpowiednie środki ochrony indywidualnej 6 28 
Zapewniono na stanowiskach pracy instrukcje bhp dotyczące obsługi ma-
szyn i innych urządzeń technicznych 4 22 

Zapewniono prawidłową organizację i zabezpieczenie stanowisk pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych 4 15 

Przeszkolono pracowników z zakresu bhp 3 15 
Zapewniono skuteczną ochronę przeciwporażeniową  3 14 
Zapewniono właściwy dobór środków indywidualnych 2 14 
Doprowadzono do prawidłowego stanu technicznego eksploatowane ma-
szyny i urządzenia 2 3 

 
 

Uzyskane efekty 
Liczba 

zakładów, w 
których 

uzyskano 
efekty 

Liczba 
pracowni-

ków, których 
efekt doty-

czy   
Zapewniono prawidłową rejestrację wypadków w rejestrach (uzupełniono 
brakujące informacje) 6 117 

Przeprowadzono ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków oraz sporzą-
dzono wymaganą dokumentację  6 12 

Sporządzono statystyczne karty wypadków przy pracy 5 7 
Poprawiono błędnie sporządzone karty wypadków przy pracy 4 6 
Wdrożono wnioski i środki profilaktyczne przedłożone w protokołach powy-
padkowych 3 7 

Uzupełniono rejestry wypadków przy pracy wpisując brakujące wypadki 2 6 
  
 Podsumowując, ustalenia inspektorów pracy, badających w ramach realizacji 
tematu okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, wskazują na celowość konty-
nuowania działalności kontrolno-nadzorczej ukierunkowanej na zakłady o największej 
liczbie wypadków przy pracy, wysokim wskaźniku częstości i ciężkości wypadków. Ta-
kimi kontrolami powinny być objęte zakłady przetwórstwa przemysłowego, a w szcze-
gólności produkujące drewno i wyroby z drewna oraz prowadzące działalność budow-
laną. Należy również kontynuować systematyczne kontrole w zakładach, w których 
były badane wypadki śmiertelne i ciężkie w celu sprawdzenia realizacji wniosków oraz 
skuteczności zastosowanych przez pracodawców środków profilaktycznych. 
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3.2. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów za-
wierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 

   
W 2013 roku inspektorzy pracy skontrolowali 18 pracodawców przeprowadza-

jąc u nich łącznie 20 kontroli podczas wykonywania prac związanych z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych. Skontrolo-
wane zakłady zatrudniały na wizytowanych budowach łącznie 58 pracowników, w tym 
48 bezpośrednio przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Razem z osobami 
świadczącymi pracę na podstawie umów cywilnoprawnych bezpośrednio przy usuwa-
niu wyrobów zawierających azbest pracowało 70 osób. Najczęściej były to ekipy 2-5 
osobowe. Nie stwierdzono zatrudniania kobiet przy tego rodzaju pracach.  

Na 2 skontrolowanych obiektach inspektorzy pracy nie ujawnili żadnych niepra-
widłowości. Na pozostałych 18 obiektach (u 16 pracodawców) wystąpiły braki lub 
uchybienia. Łącznie odnotowano 58 nieprawidłowości dających podstawę do wydania 
46 zarządzeń nakazowych i 12 wniosków w wystąpieniach. W efekcie realizacji tych 
środków prawnych usunięto prawie wszystkie nieprawidłowości (na dzień sporządzania 
niniejszego sprawozdania wykonano wszystkie decyzje i uwzględniono 83% wnio-
sków). W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto zakres kontroli i nieprawidłowości 
stwierdzone podczas tych kontroli. 
 

Tabela 3.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest - nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, S – stanowiska pracy,  

D – dokumenty, Z - inne 

Liczba 
zbada-
nych 

Brak 
 

Uchy-
bienia 

Zgłoszenie prac do PIP Z 20 3  
Dobór środków ochrony indywidualnej P 63 5 0 
Spełnianie przez odzież i sprzęt ochronny wymagań zasadniczych D 14  0 
Czyszczenie odzieży ochronnej wielokrotnego użytku (W.U.) i obuwia robocze-
go po zakończeniu pracy D 2 0 0 

Separacja przechowywanej odzieży ochronnej W.U. i obuwia roboczego od 
odzieży i obuwia prywatnego Z 4 0 0 

Pakowanie i oznakowanie używanej odzieży ochronnej W.U. w szczelnych 
pojemnikach (workach) Z 4 0 0 

Plan pracy usuwania wyrobów zawierających azbest  D 19 4 3 
Określenie w planie pracy metod pracy  D 17 1 2 
Określenie w planie pracy zakresu niezbędnych środków bezpieczeństwa  D 17 1 0 
Określenie w planie pracy środków ochrony zbiorowej i indywidualnej zapew-
niających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników  D 17 1 0 

Określenie w planie pracy sposobu komunikowania się pracodawcy i pracowni-
ków podczas wykonywania pracy D 13 1  

Odgrodzenie i oznaczenie terenu prac ostrzeżeniem „Uwaga! Zagrożenie 
azbestem” Z 19 7 5 

Stosowanie właściwych metod pracy, urządzeń i narzędzi Z 20 1 1 
Odciągi miejscowe maszyn i urządzeń Z 20 0 0 
Nawilżanie i utrzymywanie w stanie wilgotnym usuwanych elementów i odpa-
dów zawierających azbest Z 19 3  

Przedsięwzięcia organizacyjne zmniejszające narażenie pracowników na dzia-
łanie pyłu azbestu Z 16 1 0 

Identyfikacja w planie pracy rodzaju azbestu   D 17  1 
Określenie w planie pracy warunków monitoringu powietrza  D 9 1 0 
Uwzględnienie w instrukcji procedur postępowania w razie nadmiernego uwal-
niania się pyłu zawierającego azbestu  D 4 0 0 

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

D 10 1 0 

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

D 8 1 0 

Usuwanie pod koniec pracy z terenu pracy pozostałości i pyłów (odkurzaczem 
z filtrem typu HEPA, wilgotną ścierką) Z 11 1 1 
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Składowanie odpadów azbestowych w ustalonym i chronionym miejscu z za-
stosowaniem materiału uniemożliwiającego przenikanie włókien azbestowych 
do gruntu 

Z 20 3 2 

Właściwe pakowanie i oznakowanie odpadów azbestowych Z 18 3 2 
Przystosowanie środków transportu do przewozu odpadów zawierających 
azbest Z 6 1  

 
Podsumowując, najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w firmach małych, za-

trudniających do 9 pracowników. Wynika to głównie z największego udziału tych firm w 
ogólnej liczbie podmiotów realizujących zadania usuwania wyrobów zawierających 
azbest. W odróżnieniu od poprzedniego roku, stwierdzono znacznie mniej przypadków 
niewłaściwego doboru środków ochrony indywidualnej. Podobnie jak w ubiegłym roku, 
najczęściej naruszane były wymogi związane z planem pracy usuwania wyrobów za-
wierających azbest (brak planu w ogóle, nieudostępnienie planu na kontrolowanym 
obiekcie, brak w planie niektórych obligatoryjnych ustaleń, brak zapoznania pracowni-
ków z planem, przyjęcie w planie nierealnych metod pracy – np. planowanie zespalania 
zaprawą cementową płyt eternitowych przed transportem). Nastąpił wzrost częstości 
występowania uchybień związanych z odgrodzeniem i oznaczeniem terenu prac 
ostrzeżeniem „Uwaga! Zagrożenie azbestem”. Ma to związek z pośpiechem przy wy-
konywaniu prac, ich krótkotrwałością i lekceważeniem zagrożeń dla osób postronnych. 
Na podobnym poziomie utrzymała się liczba zakładów naruszających wymogi w zakre-
sie składowania odpadów azbestowych w ustalonym i chronionym miejscu, z zastoso-
waniem materiału uniemożliwiającego przenikanie włókien azbestowych do gruntu, 
oraz właściwego pakowania i oznakowania odpadów azbestowych. 

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w podmiotach zajmujących się usu-
waniem wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych i przemysłowych można 
stwierdzić, że stan przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w kontro-
lowanych zakładach jest w miarę zadowalający, niemniej nadal stwierdzamy tu uchy-
bienia. Z tych względów widzimy potrzebę kontynuowania kontroli w tym obszarze. 
 
3.3. Profilaktyczne badania lekarskie 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy u 243 pracodawców szczegółowo sprawdzali 
realizowanie obowiązku w zakresie profilaktycznych badań lekarskich. Przeważnie były 
to podmioty zatrudniające do 9 pracowników (skontrolowano 164 takie podmioty). 
Skontrolowani pracodawcy zatrudniali łącznie 3876 pracowników. W tabeli zamiesz-
czonej poniżej zawarto zakres kontroli i nieprawidłowości stwierdzone podczas nich. 
 

Tabela 3.3. Profilaktyczne badanie lekarskie pracowników - nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, Z – inne 

Liczba 
zbada-
nych 

Brak 
 

Uchy-
bienia 

Badania lekarskie wstępne  P 1506 87 179 
- zapewnienie badań wstępnych przed dopuszczeniem pracownika do pra-

cy na określonym stanowisku P 1507  170 
Badania lekarskie okresowe  P 1449 108 144 

- przestrzeganie terminów badań okresowych P 1449  144 
Badania lekarskie kontrolne  P 173 1 1 

- zapewnienie badań kontrolnych przed dopuszczeniem pracownika do 
pracy po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni P 173  1 

Przekazanie lekarzowi informacji o warunkach pracy (czynnikach szkodliwych 
wraz z aktualnymi wynikami badań i pomiarów lub warunkach uciążliwych) P 1443 - 42 
Zatrudnianie pracowników zgodnie z wskazaniem orzeczenia lekarskiego P 1590 -  
Wykonywanie badań profilaktycznych przez lekarzy uprawnionych do ich 
przeprowadzenia Z 555 -  

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

Z 185 31 - 
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Z powyższego zestawienia wynika, że brak wstępnych badań lekarskich stwier-
dzono u 87 pracowników, zatrudnionych w 23 zakładach. Natomiast w przypadku 170 
pracowników, zatrudnionych w 52 zakładach, wstępne badania lekarskie zostały prze-
prowadzone już po dopuszczeniu pracownika do pracy. Okresowym badaniom lekar-
skim nie poddano 108 pracowników zatrudnionych w 26 zakładach. Natomiast w przy-
padku 144 pracowników zatrudnionych w 43 zakładach okresowe badania lekarskie 
zostały przeprowadzone po terminie wskazanym w zaświadczeniu lekarskim. Na 185 
skontrolowanych pracodawców, u których kontrolowane były zagadnienia dotyczące 
zawarcia umowy z podstawową jednostką służby medycyny pracy, na podstawie której 
powinny być wykonywane profilaktyczne badania lekarskie pracowników, w przypadku 
31 pracodawców stwierdzono brak takiej umowy. 

W celu usunięcia ww. nieprawidłowości wydano 88 decyzji oraz skierowano do 
pracodawców 92 wystąpienia zawierające 114 wniosków. W efekcie realizacji tych 
środków prawnych usunięto prawie wszystkie nieprawidłowości (na dzień sporządzania 
niniejszego sprawozdania wykonano 88% decyzji i uwzględniono 78% wniosków).   

Ww. nieprawidłowości wynikać mogą z chęci zmniejszenia kosztów związanych 
z zatrudnieniem pracownika. Ponadto przyczyny stwierdzonych uchybień to: lekcewa-
żenie obowiązujących przepisów w tym zakresie, zła organizacja pracy osób odpowie-
dzialnych za badania lekarskie oraz pomniejszanie przez pracodawców znaczenia ba-
dań lekarskich. Wyniki kontroli wskazują na potrzebę dalszego egzekwowania prze-
strzegania przepisów prawa w zakresie profilaktycznych badań lekarskich pracowni-
ków.  
 
3.4. Kontrole nowych maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej 

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

 
W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, urząd realizował zadanie 

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

W ramach tematu inspektorzy pracy skontrolowali 4 wyroby (zawiesie, kocioł 
warzelny, podest ruchomy i maszynę do wykrajania papieru). W 3 przypadkach stwier-
dzono nieprawidłowości dotyczące zarówno budowy/wykonania, deklaracji, oznakowa-
nia jak i dot. instrukcji (nieprawidłowa zawartość). Ze względu na właściwość miejsco-
wą dwie sprawy dotyczące tych wyrobów przekazano do innych Okręgowych Inspekto-
ratów Pracy celem dalszego postępowania. W ostatnim przypadku importer usuną 
uchybienia w ramach działań dobrowolnych. 

 Kolejne działania w ramach tematu podejmowaliśmy w związku z przekaza-
niem przez inne Okręgowe Inspektoraty Pracy, celem dalszego postępowania w spra-
wie, pism dot. wad stwierdzonych w 12 wyrobach objętych dyrektywą maszynową. 
Najczęściej występujące niezgodności w kontrolowanych maszynach dotyczyły budo-
wy/wykonania, deklaracji, oznakowania oraz instrukcji użytkowania. W 8 przypadkach 
niezgodności usunięto w ramach działań dobrowolnych, tj.: 

− zapewniono skuteczne zabezpieczenie przed dostępem kończynami górnymi 
do strefy niebezpiecznej - 2 wyroby, 

− opisano w języku polskim funkcje (przeznaczenie) poszczególnych elementów 
sterowniczych - 2 wyroby; 

− umieszczono na maszynie napisy ostrzegawcze w języku polskim - 2 wyroby, 
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− prawidłowo oznakowano maszynę, tj. umieszczono na tzw. tabliczce znamio-
nowej dane identyfikacyjne producenta i wyrobu - 4 wyroby, 

− umieszczono na maszynie oznakowanie CE - 6 wyrobów, 
− zapewniono i dostarczono użytkownikowi maszyny instrukcję obsługi w języku 

polskim - 2 wyroby, 
− uzupełniono instrukcje użytkowania o wymagane zapisy - 6 wyrobów, 
− uzupełniono (poprawiono) i dostarczono użytkownikowi prawidłową deklarację 

zgodności - 8 wyrobów. 
W pozostałych 4 przypadkach producent zadeklarował usunięcie wad wyrobów i przy-
stąpił do ich usuwania (na dzień sporządzania niniejszej informacji).  

 
3.5. Kontrole dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp 
 

W 2013 roku w ramach realizacji tematu inspektorzy przeprowadzili 174 kontrole. 
Kontrole te wykazały wiele nieprawidłowości w tym obszarze. Na przykład brak szkoleń 
wstępnych ogólnych (instruktażu ogólnego) stwierdzono u 81 pracowników zatrudnionych 
w 26 zakładach (tj. w ok. 15% kontrolowanych zakładów). Instruktażowi stanowiskowemu 
przed dopuszczeniem do pracy nie poddano 77 pracowników, zatrudnionych w 25 zakła-
dach (tj. w ok. 14% skontrolowanych zakładów). Szkoleniom okresowym nie poddano 218 
pracowników zatrudnionych w 56 zakładach (tj. w ok. 32% skontrolowanych zakładów). W 
większości przypadków nieprawidłowości dotyczące szkoleń okresowych wynikały z nie-
zachowania wymogu przeprowadzenia pierwszego szkolenia okresowego pracowników 
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w ciągu 12 miesięcy od chwili zatrudnienia, 
a również nieprzestrzegania ustalonej częstotliwości kolejnych szkoleń okresowych, w 
tym szkoleń osób kierujących pracownikami. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto za-
kres kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.5. Szkolenia w dziedzinie bhp pracowników – nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, Z – inne, 

Liczba 
zbada-
nych 

Brak 
 

Uchy-
bienia 

Szkolenie wstępne pracowników - instruktaż ogólny P 1031 53 46 
Szkolenie wstępne pracowników - instruktaż stanowiskowy P 1031 45 21 
- przeprowadzenie instruktażu przed dopuszczeniem pracownika do pracy P 998  9 
- czas trwania instruktażu - zgodny z rozporządzeniem w sprawie szkolenia bhp P 998  0 
Program instruktażu stanowiskowego P 1039 204 37 
- dostosowanie programu do rodzaju i warunków pracy  P 955  40 
- zgodność programu z ramowym programem określonym w rozporządzeniu  P 955  1 
Karta szkolenia wstępnego P 1023 38 41 
Spełnienie przez osoby prowadzące instruktaż ogólny wymagań § 10 ust. 2 rozpo-
rządzenia w sprawie szkolenia bhp Z 181 11 11 
Spełnienie przez osoby prowadzące instruktaż stanowiskowy wymagań § 11 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie szkolenia bhp Z 192 4 3 
Szkolenie okresowe pracowników P 1031 165 24 
- przestrzeganie terminów szkoleń okresowych P 925  37 
Program szkolenia okresowego P 955 75 49 
- dostosowanie programu szkolenia okresowego do rodzajów i warunków pracy 

wykonywanej przez pracowników P 916  51 
- zgodność programu szkolenia okresowego z ramowym programem określonym 

w rozporządzeniu w sprawie szkolenia bhp P 916  2 
Zaświadczenie odbycia szkolenia okresowego P 872 30 6 
Szkolenie pracodawcy Z 114 27 2 
Konsultacje pracodawcy z pracownikami (lub ich przedstawicielami) dot. szkoleń Z 91 14 0 
Dziennik zajęć Z 32 1 0 
Protokół przebiegu egzaminu Z 31 1 0 
Rejestr wydanych zaświadczeń  Z 31 1 0 
Wykładowcy i instruktorzy Z 35  1 
Warunki lokalowe Z 30  0 
Wyposażenie dydaktyczne Z 30 0 0 
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Forma szkolenia Z 34  2 
Środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy Z 102 12 3 
Wyznaczenie pracownika/ów do udzielania pierwszej pomocy Z 98 24 5 
Przeszkolenie pracownika/ów do udzielania pierwszej pomocy Z 111 5 2 
 

W celu usunięcia ww. nieprawidłowości wydano ogółem 258 decyzji dotyczą-
cych szkoleń bhp. Ponadto do pracodawców skierowano 139 wniosków regulujących 
nieprawidłowości związane tematycznie ze szkoleniami pracowników w zakresie bhp. 
W efekcie zdecydowana większość uchybień została usunięta (na dzień sporządzania 
niniejszego sprawozdania wykonano 90% decyzji i uwzględniono 87% wniosków). 

Podsumowując, ustalenia dokonane w czasie działań kontrolnych pozwalają 
ocenić stan przestrzegania przepisów dotyczących szkoleń pracowników w zakresie 
bhp jako odbiegający od oczekiwań. Niemniej, w porównaniu do roku poprzedniego, 
zauważamy pewną poprawę w niektórych obszarach. Nieprawidłowości wynikają nie-
jednokrotnie z braku prawidłowej organizacji pracy odpowiedzialnych służb oraz po-
mniejszania znaczenia (często lekceważenia) zagadnień szkolenia pracowników w 
zakresie bhp ze strony pracodawców i osób kierujących pracownikami, skupiających 
się głównie na prowadzeniu podstawowej działalności. Ponadto przyczyną takiego sta-
nu może być również korzystanie w zbyt ograniczonym stopniu przez pracodawców z 
pomocy lub konsultacji osób oraz jednostek wyspecjalizowanych w zakresie prawa 
pracy, a także rutynowe podejście do zadań, polegające na marginalizowaniu kwestii 
szkolenia pracowników w procesie pracy. Nadal utrzymuje się tendencja, że więcej 
nieprawidłowości związanych ze szkoleniami w dziedzinie bhp występuje w mniejszych 
(pod względem zatrudnienia) zakładach pracy, w których zadania służby bhp powie-
rzane są osobom z zewnątrz. 
 
3.6. Kontrole zatrudniania osób niepełnosprawnych 
 

W 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, inspektorzy pracy prowadzili 
szereg działań w celu realizacji zadań nałożonych na Państwową Inspekcję Pracy 
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych. W ramach tych działań między innymi prowadzono 
kontrole: 

− o których mowa w art. 30 ust. 3c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;  

− pracodawców, którzy ubiegali się o nadanie statusu zakładu pracy chronionej;  
− pracodawców przystosowujących tworzone lub istniejące stanowiska pracy do 

potrzeb osób niepełnosprawnych.  
Realizując zadanie inspektorzy pracy skontrolowali łącznie 108 pracodawców, prze-
prowadzając u nich łącznie 117 kontroli. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono 
informację z realizacji tych zadań. 
 

Tabela 3.6. Działania dotyczące zakładów zatrudniających niepełnosprawnych 
 
- Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej zlokalizowanych na terenie 

działania okręgowego inspektoratu pracy – 62 
- Liczba skontrolowanych zakładów pracy chronionej – 24 
- Liczba skontrolowanych oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych zakładów pracy chronio-

nej, których siedziba zlokalizowana jest poza terenem działania OIP – 5 
- Liczba wniosków zgłoszonych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie decyzji o spełnieniu 

przez zakład warunków uprawniających do nadania mu statusu zakładu pracy chronionej – 2 
- Liczba wydanych przez inspektorów pracy decyzji – 2 (pozytywne) 
- Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii dotyczącej 

przystosowywanych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładach nie posiadających 
statusu zakładu pracy chronionej i nie ubiegających się o nadanie statusu (na podst. art. 26 ust. 6, 
art. 26e ust.5 ustawy o rehabilitacji) – 49 (dot. 52 stanowisk) 

- Liczba skontrolowanych stanowisk pracy: 52 dla 52 osób niepełnosprawnych 
- Liczba zaopiniowanych stanowisk ogółem: 52, w tym 2 stanowiska negatywne  
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- Liczba wniosków zgłoszonych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie (rozszerzenie) posta-
nowienia/decyzji o spełnieniu przez nowo utworzony oddział zakładu pracy chronionej/jednostkę 
organizacyjną warunków uprawniających do posiadania statusu zakładu pracy chronionej – 3 

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

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

- Liczba skontrolowanych stanowisk pracy – 2 
- Liczba wydanych opinii – 2 pozytywne 
- Liczba wniosków skierowanych do okręgowego inspektoratu pracy o wydanie opinii związanej z 

ubieganiem się o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej - 0 
- Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej zlokalizowanych na 

terenie działania okręgowego inspektoratu pracy – 5 
- Liczba skontrolowanych zakładów aktywności zawodowej ogółem – 2  
- Liczba skontrolowanych stanowisk pracy po kątem warunków pracy osób niepełnosprawnych ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach nie za-
pewniających warunków pracy chronionej (art. 4 ust. 6 ustawy) – 54  

- Liczba skontrolowanych stanowisk pracy po kątem warunków pracy osób niepełnosprawnych ze 
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach 
nie zapewniających warunków pracy chronionej, których stanowiska pracy nie podlegały ocenie 
PIP w roku kontrolnym na podstawie art. 26 ust. 6 i art. 26e ust. 5 ustawy –10  

 
  Kontrole w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne nadal wykazują 
nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz praworządności. W 2013 roku, 
w porównaniu do 2 poprzednich lat, stwierdzono zbliżony poziom zagrożeń w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy u pracodawców zapewniających warunki pracy chro-
nionej. Ujawniono tylko pojedyncze przypadki, w związku z którymi wydano decyzje 
wstrzymania prac, skierowania do innych prac oraz eksploatacji maszyn i urządzeń bez 
wymaganych zabezpieczeń (wstrzymanie eksploatacji). Zmniejszyła się liczba osób 
ukaranych mandatami za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Pogorszył się 
wskaźnik bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do zagadnień wymiany powie-
trza w pomieszczeniach pracy (dotyczyło to 2 pracodawców). U pracodawców nieza-
pewniających warunków pracy chronionej nastąpiła poprawa warunków pracy w sto-
sunku do lat ubiegłych. Porównując rok 2013 do 2012 należy zauważyć niemal nie 
zmieniony procentowy udział kontroli, podczas których nie stwierdzono żadnych nie-
prawidłowości.  
  Na zakończenie należy dodać, że w roku sprawozdawczym ustało, obserwowa-
ne od 2002 roku, zjawisko polegające na zmniejszaniu się ogólnej liczby zakładów pra-
cy chronionej z powodu upadłości, nieprzedłużenia statusu zakładu pracy chronionej 
przyznanego na czas określony lub rezygnacji ze statusu na skutek znacznego ograni-
czenia zatrudnienia. Na dzień 31 grudnia 2002 r. na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego działało 101 zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej, na 
dzień 31 grudnia 2012 – 61, a na dzień sporządzanie niniejszej informacji – 62. Nie-
mniej należy podkreślić, że pracodawcy obawiają się likwidacji przywilejów dla zakła-
dów pracy chronionej. Firmy staną się tym samym mniej konkurencyjne na rynku pracy 
i przegrają rywalizację z zaawansowanymi technologicznie i wydajniejszymi zakładami.  
 
3.7. Ocena ryzyka zawodowego 
 

Celem kontroli przeprowadzonych w tym obszarze było sprawdzenie przestrze-
gania przez pracodawców przepisów dotyczących oceny ryzyka zawodowego oraz 
podejmowania przez nich środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. W sumie 
przeprowadzono 54 takie kontrole, obejmując 265 stanowisk pracy.  Łącznie w skontro-
lowanych zakładach było zatrudnionych 2503 pracowników. 

Przeprowadzone kontrole wykazały wiele nieprawidłowości w zakresie oceny 
ryzyka zawodowego. Na przykład w przypadku prawie co ósmego skontrolowanego 
stanowiska pracy nie dokonano oceny ryzyka zawodowego. W przypadku co siódmego 
stanowiska, na którym dokonano oceny, nie zidentyfikowano prawidłowo wszystkich 
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zagrożeń związanych z wykonywana pracą. W przypadku co szóstego stanowiska w 
dokumencie potwierdzającym dokonanie oceny nie zawarto opisu ocenianego stanowi-
ska pracy. W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto zakres kontroli oraz stwierdzone 
nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.7. Ocena ryzyka zawodowego – nieprawidłowości 
 

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

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

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Brak Uchy-
bienia 

PRZEPROWADZENIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 
Wytypowanie stanowisk pracy do oceny ryzyka zawodowego S 265 31  
Zebranie aktualnych informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego S 240 6 19 

Identyfikacja wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą S 215 11 21 

Oszacowanie poziomu ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego zagrożenia S 209 6 3 

Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka odrębnie dla każdego zagrożenia S 215 6 2 

Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego kryteriów dla kobiet ciężarnych i 
osób młodocianych lub niepełnosprawnych Z 27 10 2 

Uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego czynników psychospołecznych 
(stres, mobbing) Z 39 8 6 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY DOKONANIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 
Opis ocenianego stanowiska S 210 1 35 
Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego zagrożenia S 210 1 3 
Niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko S 204 1 9 
DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 
Zaplanowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych po wyznaczeniu 
dopuszczalności ryzyka zawodowego  S 120 4 1 
Realizacja zaplanowanych działań korygujących i/lub zapobiegawczych S 102 3 0 
Zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych bezpiecznymi lub 
mniej niebezpiecznymi w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych S 32 0  

Zastępowanie niebezpiecznych urządzeń bezpiecznymi lub mniej niebezpiecz-
nymi w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych S 32 0  

Zastępowanie niebezpiecznych substancji i innych materiałów bezpiecznymi 
lub mniej niebezpiecznymi w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych S 25 0  

Priorytet środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony indywidualnej 
w wyniku stosowanych środków profilaktycznych S 37 0 0 
USTALENIA KOŃCOWE 
Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego (po zidentyfikowaniu nowych zagrożeń 
występujących na stanowiskach pracy, w szczególności na których odnotowa-
no wypadki przy pracy, po wprowadzeniu zmian technologicznych, organiza-
cyjnych oraz w zakresie stosowanych środków ochrony; po zmianie obowiązu-
jących przepisów prawnych, odnoszących się do stanowisk pracy) 

S 87 11 9 

Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym występującym na stanowi-
skach, na których wykonują pracę S 240 13 4 
Uczestnictwo służby bhp lub osób wypełniających jej zadania w ocenie ryzyka  Z 50 1  
Uczestnictwo przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego Z 45 16  
 

Podsumowując, pracodawcy w dalszym ciągu mają problemy z oceną ryzyka 
zawodowego i nie zawsze dostrzegają celowość tej oceny. Osoby oceniające ryzyko 
zawodowe najczęściej określały je jako dopuszczalne, niezależnie od rzeczywistych 
zagrożeń występujących na badanych stanowiskach pracy. W wielu przypadkach oce-
nę ryzyka sporządzano jedynie w celu okazania dokumentacji inspektorowi pracy pod-
czas kontroli. Źródła zagrożeń określane były zbyt ogólnie, w sposób uniemożliwiający 
ich zidentyfikowanie. Tak sporządzone dokumenty oceny ryzyka zawodowego były 
niezrozumiałe dla pracowników, gdyż nie wskazywały rzeczywistych zagrożeń wystę-
pujących na stanowiskach pracy. Przeprowadzona w ten sposób identyfikacja zagro-
żeń uniemożliwiała prawidłowe planowanie działań korygujących i zapobiegawczych 
mających na celu poprawę warunków pracy. W wyniku tego sporządzone plany działań 
korygujących lub zapobiegawczych nie wskazywały konkretnie, jakie kroki należy pod-
jąć. W efekcie działań inspektorów pracy, w zdecydowanej większości stwierdzone 
uchybienia zostały usunięte (pracodawcy wykonali prawie 90% wydanych decyzji i 

35 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2013 ROKU 
 

uwzględnili przeszło 93% wniosków). Mając na uwadze powyższe, nadal widzimy po-
trzebę kontynuowania kontroli w zakresie zarządzania bezpieczeństwem. 
 
3.8. Roboty wykonywane w miejscach ogólnie dostępnych 
 

W 2013 roku realizując zadania PIP inspektorzy pracy przeprowadzali kontrole 
robót wykonywanych w miejscach ogólnie dostępnych. Podobnie jak w latach ubie-
głych, celem kontroli była likwidacja lub ograniczenie zagrożeń o charakterze publicz-
nym. Niezależnie od rutynowych działań, inspektorzy prowadzili kontrole interwencyjne 
związane z napływającymi informacjami o zagrożeniach występujących w miejscach 
publicznych. Łącznie skontrolowano 28 podmiotów. 

 
Tabela 3.8. Zagrożenia publiczne 

 

 
Opis zagrożenie publicznego 

Liczba kontroli, w 
których stwierdzono 

nieprawidłowości  
 

Brak lub niewłaściwe zabezpieczenie (zadaszenie, wygrodzenie, oznakowanie) 
strefy niebezpiecznej, gdzie istniało niebezpieczeństwo upadku przedmiotów z 
wysokości 

14 

Brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych przed dostępem osób postron-
nych w miejscu prowadzenia robót drogowych 4 

Brak zabezpieczenia przed wpadnięciem do wykopu wykonywanego w miejscu 
ogólnie dostępnym 3 

Brak lub niedostateczne zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób 
postronnych 2 

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

1 

Brak zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości - w miejscu ogólnie dostęp-
nym (schody prowadzące do sklepu) 1 

Brak zabezpieczenia strefy niebezpiecznej, w której wykonywano prace spawal-
nicze 1 

Brak oznakowania zagrożenia w miejscu ogólnie dostępnym 1 
Brak zabezpieczenia strefy niebezpiecznej, w której wykonywano prace z uży-
ciem maszyn budowlanych 1 

 
Podsumowując, najwięcej kontroli przeprowadzono w miejscach, gdzie wyko-

nywano prace remontowe istniejących budynków. Sporą cześć kontroli stanowiły miej-
sca prowadzenia robót drogowych na terenie miejscowości. Kontrole wykazały wiele 
nieprawidłowości w zakresie nieprzestrzegania przez wykonawców robót budowlanych 
przepisów i zasad bhp. Stwierdzone podczas kontroli zagrożenia o charakterze pu-
blicznym nie były jedynymi stwierdzanymi nieprawidłowościami. Najwięcej nieprawi-
dłowości stwierdzono w zakresie braku zabezpieczenia stref niebezpiecznych, w któ-
rych istniało niebezpieczeństwo upadku przedmiotów z wysokości. W wyniku interwen-
cji inspektorów pracy we wszystkich przypadkach usunięto zagrożenia publiczne. Nie 
gwarantuje to jednak trwałej poprawy, gdyż ujawnione wcześniej zagrożenia pojawiają 
się ponownie na innej budowie (miejscu ogólnie dostępnym) prowadzonej przez tego 
samego pracodawcę lub na tej samej budowie (miejscu ogólnie dostępnym), gdy prace 
kontynuują inne firmy. Z tych względów widzimy potrzebę częstych wizytacji robót pro-
wadzonych w miejscach ogólnie dostępnych. 
 
3.9. Realizacja zadań służby bhp 
 

W 2013 roku w ramach tematu skontrolowano 61 zakładów, w których było za-
trudnionych łącznie 4593 pracowników. W trakcie tych kontroli dokonano szczegółowej 
oceny realizacji zadań przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. W ocenie inspek-
torów pracy w ostatnich latach zauważalna jest poprawa w zakresie wykonywania za-
dań przez służbę bhp. Niemniej nadal stwierdza się uchybienia. Zauważamy, że służb 
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bhp działa lepiej w dużych zakładach pracy. Wiele stwierdzonych nieprawidłowości 
polegało na nieprzeprowadzaniu kontroli warunków pracy (takiej kontroli służby nie 
przeprowadziły u 38% skontrolowanych pracodawców). W tabeli zamieszczonej poni-
żej zawarto zakres kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.9. Służba bhp – nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 

Liczba pra-
codawców, u 
których za-
gadnienie 
badano 

Stwierdzono 

Brak Uchy-
bienia 

Przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp na st. pracy  61 23  
Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach i przedsta-
wianie wniosków dotyczących usunięcia tych zagrożeń 43 6 6 

Przedstawianie pracodawcy propozycji rozwiązań technicznych i organizacyj-
nych dot. zapobiegania zagrożeniom i poprawy warunków pracy 44 9  

Udział w opiniowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu 18 2  
Udział w ocenie założeń i dokumentacji modernizacji  15 1  
Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowy-
wanych obiektów budowlanych albo ich części 8 1  

Wnioskowanie w zakresie wymagań bhp w stosowanych oraz nowo wprowa-
dzanych procesach produkcyjnych 9 -  

Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego zw. z wykonywaną pracą 53 5  
Udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów, ogólnych instrukcji bhp, w 
ustalaniu zadań kierujących pracownikami w zakresie bhp 47 2  

Opiniowanie instrukcji bhp na poszczególnych stanowiskach pracy 46 1  
Doradztwo dotyczące organizacji i metod pracy na stanowiskach, na których 
występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub warunki uciążliwe 28 5  

Doradztwo w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej 42 4  
Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 
pracownikami 61 9  

Współpraca z laboratoriami badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia lub warunków uciążliwych w środowisku pracy 23 1  

Przechowywanie wyników badań i pomiarów czyn. szkodliwych dla zdrowia  20 0  
Udział w postępowaniu powypadkowym 32 1 3 
Kontrola realizacji wniosków profilaktycznych wynikających z badania przyczyn 
i okoliczności wypadków przy pracy 30 3  

Udział w ustalaniu przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz charakte-
ru i rozmiaru zagrożenia tymi chorobami - - - 

Kontrola realizacji wniosków profilaktycznych wynikających z badania przyczyn 
zachorowań na choroby zawodowe  1 -  

Uczestnictwo w konsultacjach w zakresie bhp, pracach komisji bhp i innych 
komisji zajmujących się problematyką bhp 14 3 - 

 
  W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowa-

nych środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie usunięto prawie wszyst-
kie stwierdzone uchybienia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 83% 
decyzji i 87% wniosków). Z tego względu widzimy potrzebę kontynuowania działań 
kontrolno-nadzorczych w tym zakresie. 

 
3.10. Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 32 kontrole dotyczące 
przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Kontrolowani 
pracodawcy zatrudniali łącznie 1258 pracowników, w tym 785 kobiet. Najczęściej ujaw-
niana nieprawidłowość to brak lub nieprawidłowy wykaz prac wzbronionych kobietom 
(takie uchybienie stwierdzono u 10 pracodawców). Pracodawcy często kwestionowali 
obowiązek ustalenia tego wykazu w regulaminie pracy. Uznawali, że wykaz prac 
wzbronionych kobietom określają powszechnie obowiązujące przepisy rozporządzenia 
Rady Ministrów, które powinny być stosowane wprost bez konieczności dokonania 
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dodatkowych zapisów w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy. Inne uchybienia 
stwierdzano sporadycznie, niemniej niektóre z nich były istotne: 

- u jednego pracodawcy wystąpiły uchybienia w zakresie przepisu dotyczącego 
przedłużania umowy na czas określony do dnia porodu, 

- jeden pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia za okres choroby pracownicy 
będącej w ciąży, 

- jeden pracodawca nie wypłacił w terminie wynagrodzenia za okres choroby 
pracownicy będącej w ciąży, 

- dwóch pracodawców nie przestrzegało przepisów prawa pracy dotyczących 
ochrony trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży, 

- u czterech pracodawców wystąpiły nieprawidłowości dotyczące realizacji prze-
pisu prawa pracy dotyczącego udzielania pracownikowi wychowującemu co 
najmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 zwolnienia od pracy na dwa dni w ro-
ku kalendarzowym. 

Przeprowadzona analiza danych pozwala stwierdzić, że stwierdzone nieprawidłowości 
nie mają związku z rodzajem działalności danego pracodawcy, czy też z liczbą zatrud-
nionych pracowników. Z przeprowadzonych kontroli wynika, że przepisy dotyczące 
uprawnień związanych z rodzicielstwem są naruszane sporadycznie. Trudno jest jed-
nak uznać, że kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy w pełni odzwiercie-
dlają stan przestrzegania tych przepisów. Zainteresowani pracownicy, z obawy o utratę 
pracy, nie decydują się ujawniać nieprawidłowości. Dotyczy to przede wszystkim zaka-
zu zawartego w art. 178 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownicy w ciąży nie wol-
no bez jej zgody delegować poza stałe miejsce zamieszkania czy też zatrudniać w sys-
temie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 kodeksu pracy, a pracownika opiekują-
cego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody 
zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu określonego 
w art. 139 Kodeksu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. Najczęst-
sza przyczyna stwierdzanych uchybień to niewiedza, a sporadycznie świadome działa-
nie pracodawcy. W efekcie działań inspektorów pracy prawie wszystkie ww. uchybienia 
przestały występować (pracodawcy uwzględnili 91% wydanych środków prawnych). 
 
3.11. Przestrzeganie przepisów prawa pracy dot. zatrudniania młodocianych 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili w tym obszarze 36 szczegóło-
wych kontroli w zakładach, w których łącznie było zatrudnionych 216 pracowników 
młodocianych. Aż u 34 pracodawców stwierdzono przypadki naruszenia przepisów dot. 
zatrudniania pracowników młodocianych. W zdecydowanej większości przypadków 
były to jednak naruszenia mniejszej wagi. Powyższa sytuacja nie wynikała zazwyczaj 
ze złej woli pracodawców. Przyczyn szukać należy raczej w nieznajomości przepisów i 
nieświadomości ich znaczenia oraz niechęci pracodawców do prowadzenia dokumen-
tacji pracowniczej. Wyniki kontroli ujawniły nieprawidłowości w zakresie realizowania 
przez pracodawców obowiązku poddawania pracowników szkoleniom w dziedzinie 
bhp. Czterech pracodawców zaniechało szkolenia wstępnego ogólnego w przypadku 5 
pracowników, a w przypadku 3 pracodawców stwierdzono w tym obszarze uchybienia 
(dot. 7 pracowników). Trzech pracodawców nie przeprowadziło szkolenia wstępnego 
na stanowisku pracy w przypadku 3 pracowników, a w kolejnych 5 przypadkach stwier-
dzono tutaj uchybienia (dot. 9 pracowników). Szczególny niepokój budzi znaczna liczba 
zakładów, w których nie poddano pracowników młodocianych profilaktycznym bada-
niom lekarskim. Na przykład 6 pracodawców nie skierowało 11 młodocianych na 
wstępne profilaktyczne badania lekarskie, a 6 naruszyło przepisy w zakresie kierowa-
nia pracowników młodocianych na te badania (dot. 5 pracowników). W przypadku 
okresowych badań lekarskich u 4 pracodawców 6 pracowników nie skierowano na ta-
kie badania, a u 3 stwierdzono uchybienia (dot. 11 pracowników). 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-
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dzieli, że taki warunek powinien być przez nich spełniony. W tym zakresie 12 praco-
dawców w ogóle zaniechało działań w tym obszarze (dot. 44 młodocianych), a w jed-
nym przypadku naruszono tu przepisy (dot. 4 pracowników). Stwierdzano uchybienia w 
zakresie zapewnienia przerwy w pracy trwającej 30 minut. Na 54 badane dokumenty 
potwierdzające wprowadzenie przerwy w pracy trwającej 30 minut stwierdzono 5 przy-
padków niewypełnienia w całości tego obowiązku. Kontrole wykazały sporadyczne 
przypadki naruszeń przepisów odnoszących się do czasu pracy pracowników młodo-
cianych. Należy jednak zauważyć, że w przypadku 18 pracowników karty ewidencji 
czasu pracy nie były prowadzone. Kontrole wykazały, że prawie co trzeci pracodawca 
nie opracował wykazu stanowisk pracy i rodzajów prac wzbronionych pracownikom 
młodocianym. Co czwarty pracodawca nie ustalił wykazu określającego stanowiska 
pracy i prace dozwolone w celu odbycia przygotowania zawodowego. W zakładach, 
gdzie wykazy takie się znajdowały ustalono, że nie zawsze są one dostosowane do 
specyfiki zakładu. Kontrole nie wykazały na szczęście, by zakaz zatrudniania pracow-
ników młodocianych przy pracach wzbronionych został naruszony. Natomiast stwier-
dzono uchybienia w obszarze urlopów wypoczynkowych. W 2 zakładach pracy stwier-
dzono braki w zakresie ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego wobec 7 pracowni-
ków młodocianych, a u 2 pracodawców stwierdzono uchybienia wobec 5 młodocia-
nych. W zakresie udzielania pracownikowi młodocianemu pierwszego urlopu wypo-
czynkowego w wymiarze nie mniejszym niż 12 dni nie stwierdzono niedopełnienia tego 
obowiązku. Natomiast u jednego pracodawcy stwierdzono uchybienia wobec 3 pra-
cownika w łącznym wymiarze 9 dni. Kontrole ujawniły sporadyczne przypadki naruszeń 
przepisów odnoszących się do wynagrodzenia za pracę. U jednego pracodawcy 
stwierdzono niewypłacenie dwóm młodocianym wynagrodzenia w łącznej kwocie 20 zł.  

W efekcie działań inspektorów prawie wszystkie uchybienia zostały usunięte 
(na dzień sporządzania niniejszej informacji pracodawcy wykonali wszystkie decyzje i 
uwzględnili 88% wniosków). 

Na zakończenie należy dodać, że pracodawcy niechętnie zatrudniają młodocia-
nych. Odnotowujemy przypadki pracodawców z kilkuletnim doświadczeniem zatrudnia-
nia młodocianych, którzy rezygnują z ich zatrudniania lub ograniczają stan zatrudnie-
nia. Problem pogłębia zachowanie samych młodocianych oraz ich opiekunów. Praco-
dawcy skarżą się, że pracownik młodociany to trudny pracownik, który częstokroć nie 
ma ochoty pracować i angażować się w wykonywanie zleconych prac. Pracownicy 
młodociani coraz częściej nie są zainteresowani nauką zawodu (stąd wysoka absencja 
w pracy, czy też coraz częstsze porzucanie pracy).  
 
3.12. Kontrole legalności zatrudnienia 
 

W 2013 roku inspektorzy przeprowadzili 962 kontrole legalności zatrudnienia i 
innej pracy zarobkowej, tj. o 45% więcej niż 2012 roku. Najwięcej kontroli przeprowa-
dzono w sektorach gospodarki, w których przewidywano wysokie ryzyko naruszeń 
prawa, tj. w podmiotach prowadzących działalność w zakresie: handlu hurtowego i de-
talicznego (27% ogółu kontroli), budownictwa (26%), przetwórstwa przemysłowego 
(15%), zakwaterowania i gastronomii oraz rolnictwa i leśnictwa (po 7%). 

Kontrolami objęto 4378 pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy 
oraz 1267 osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Inspekto-
rzy pracy sprawdzali prawidłowość zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 4994 
pracujących oraz skontrolowali prawidłowość opłacenia składek na Fundusz Pracy za 
blisko 7,5 tys. osób. W czasie kontroli inspektorzy pracy sprawdzili formalnoprawną 
stronę wykonywania działalności gospodarczej 897 podmiotów podlegających kontroli. 
Ponadto, w stosunku do 1,5 tys. osób skierowano zapytania do właściwych powiato-
wych urzędów pracy, czy będąc osobami bezrobotnymi powiadomiły urzędy o podjęciu 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności.  

W 2013 roku stwierdzono podjęcie działalności gospodarczej bez wymaganego 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub uchybienia w tym zakresie w sześciu 
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kontrolowanych podmiotach, w tym dwa przypadki prowadzenia działalności gospodar-
czej bez wymaganego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.  
 W wyniku przeprowadzonych kontroli, stwierdzono wzrost liczby nieprawidłowo-
ści w zakresie potwierdzania na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem 
umowy o pracę, czyli najbardziej godzącą w prawa pracownicze formę nielegalnego 
zatrudnienia. W 2013 roku ujawniono 143 takie przypadki, a w roku poprzednim 72.  

Ponownie inspektorzy pracy wykazali, że ok. 20% umów cywilnoprawnych za-
wartych jest niezgodnie z charakterem świadczonej pracy. W 2013 roku inspektorzy 
pracy poddali ocenie 1267 umów cywilnoprawnych i jednocześnie wykazali, że 257 z 
nich zostało zawartych w warunkach, w których, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy, 
powinna być zawarta umowa o pracę. W czasie kontroli ustalano, że w stosunku praw-
nym łączącym kontrolowanego pracodawcę i osoby zatrudnione na podstawie umów 
cywilnoprawnych pojawiają się elementy charakterystyczne dla stosunku pracy. W 
ocenie inspektorów pracy osoby współpracujące w ramach umów cywilnoprawnych 
świadczyły pracę osobiście, w sposób ciągły i za wynagrodzeniem, a istotną cechą 
łączącego je z kontrolowanymi pracodawcami stosunku prawnego, było podporządko-
wanie organizacyjne i obowiązek stosowania się do dyspozycji (poleceń) przełożonych.  

W 2013 roku nie wzrosła liczba osób pracujących oraz osób wykonujących inną 
pracę zarobkową, które nie zostały zgłoszone do obowiązkowego ubezpieczenia spo-
łecznego. Inspektorzy stwierdzili brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 125 
pracujących. Znacząco wzrosła natomiast liczba osób, które nieterminowo zostały 
zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. Stwierdzono, że uchybienia dotyczą 312 
osób, podczas gdy w 2012 roku odnotowano 176 takich przypadków, czyli nastąpił 
wzrost liczby nieprawidłowości w tym zakresie o 70%.   
 Realizując obowiązki określone w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, wo-
bec 1505 osób inspektorzy pracy skierowali zapytania do właściwych powiatowych 
urzędów pracy, czy będąc osobami bezrobotnymi zawiadomiły urzędy o podjęciu za-
trudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności. Kontrole ujawniły po-
nowny wzrost nieprawidłowości w tym zakresie.  Inspektorzy pracy ustalili, że w 2013 
roku 325 osób bezrobotnych (w 2012 roku stwierdzono ok. 300 takich przypadków), tj. 
ok. 21% objętych kontrolą, nie dopełniło obowiązku określonego w art. 74 ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub zrealizowały ten obowiązek nieter-
minowo. Wśród osób bezrobotnych, które nie dopełniły ciążącego na nich obowiązku, 
ujawniono 45 bezrobotnych pobierających zasiłek.  

Wzrosła również skala nieprawidłowości związanych z opłacaniem comiesięcz-
nych składek na Fundusz Pracy. W 2013 roku odnotowano prawie trzykrotny wzrost 
liczby przypadków nieopłacenia składek na Fundusz Pracy za podlegających ubezpie-
czeniu - z liczby 484 ubezpieczonych w 2012 roku, za których nie opłacono składek na 
FP, do liczby 1234 ubezpieczonych w 2013 roku. Ustalono, że kontrolowane podmioty 
nie odprowadziły za pracujących comiesięcznych składek na Fundusz Pracy na łączną 
kwotę 156.105 zł, a opóźnienia w opłacaniu składek na FP dotyczyły w 2013 roku 1982 
osób. Opóźnienia w opłacaniu składek na Fundusz Pracy dotknęły ok. 30% pracują-
cych. Inspektorzy pracy kontrolowali również zgłaszanie do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych wymaganych i prawdziwych danych mających wpływ na wymiar składek na 
Fundusz Pracy. Niewłaściwe dane powodujące zaniżenie podstawy wymiaru składek 
dla 233 zatrudnionych spowodowały zaniżenie opłaconej składki na Fundusz Pracy o 
9175 zł.  
 W ocenie inspektorów pracy, stwierdzone nieprawidłowości wynikają przede 
wszystkim z dążenia do obniżenia lub wręcz uniknięcia obciążeń związanych z kosz-
tami legalnej pracy, od których próbują uwolnić się zarówno powierzający pracę zarob-
kową, jak również ją wykonujący i zainteresowani nieujawnianiem swoich dochodów. 
Wśród przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia i 
innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy, analogicznie jak w latach poprzednich, naj-
częściej wskazują na: 

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

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

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

− niekorzystne dla pracowników regulacje prawne dotyczące nawiązywania sto-
sunku pracy, polegające na braku obowiązku podmiotu zatrudniającego po-
twierdzenia umowy o pracę na piśmie oraz zgłoszenia do ubezpieczenia spo-
łecznego pracownika przed dopuszczeniem go do pracy, 

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

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

Przedsiębiorcy jako przyczyny nieprawidłowości wskazywali przede wszystkim: 
− złą kondycję finansową,   
− konieczność ograniczania kosztów pracy, poprzez powierzanie pracy na pod-

stawie umów cywilnoprawnych oraz kosztów związanych z obsługą prawno-
organizacyjną,  

− zbyt drobiazgowe i złożone procedury, które komplikują prowadzenie działalno-
ści gospodarczej, 

− zainteresowanie niektórych osób nielegalnym zatrudnieniem, w celu nieujaw-
niania osiąganych dochodów.   

Bezrobotni podejmujący pracę zarobkową fakt niedopełnienia obowiązku powiadomie-
nia właściwego powiatowego urzędu pracy tłumaczą głównie nieznajomością przepi-
sów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co w ocenie inspekto-
rów pracy nie może być akceptowane ze względu na to, że osoba rejestrująca się w 
powiatowym urzędzie pracy zapoznaje się z uprawnieniami oraz obowiązkami wynika-
jącymi ze statusu osoby bezrobotnej i składa w tej sprawie pisemne oświadczenie. 
Osoby nielegalnie wykonujące pracę wskazują również, że brak wymaganych umów 
wynika często z chęci uniknięcia przez powierzających pracę zarobkową ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów pracy, z wynagrodzeniem włącznie, co potwierdzają skargi doty-
czące niewypłacenia wynagrodzenia pracującym bez umowy. 

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

Tabela 3.12. Efekty uzyskane w wyniku działań inspektorów pracy     

Wyszczególnienie Liczba Kwota (zł) 
Legalizacja zatrudnienia ogółem  339  

- potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej  
z pracownikiem umowy o pracę 95   

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

104  

- zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 140  Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 1458 61404 
Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne 315 138791 
Decyzje o pozbawieniu statusu bezrobotnego 105  w tym bezrobotnego z prawem do zasiłku 4  Zwroty nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń itp. 3 4780 
Ogółem  204975 
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Podsumowując wyniki kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 
przeprowadzonych w 2013 roku należy stwierdzić, że stan przestrzegania przepisów 
dotyczących legalności zatrudnienia oraz prawnej ochrony pracy nadal odbiega od 
pożądanego, a narastająca skala stwierdzonych naruszeń wskazuje, iż niezbędne jest 
kontynuowanie działań kontrolno-nadzorczych w tych obszarach, w celu zapobiegania 
bezprawnym działaniom podejmowanym przez kontrolowane podmioty. Należy pod-
kreślić, że pracodawcy nadal stosują praktykę zawierania umów cywilnoprawnych w 
warunkach, w których strony powinny wiązać umowy o pracę. Wynika to z dążenia do 
obniżenia kosztów pracy. W 2013 roku inspektorzy pracy wykazali niezgodność ok. 
20% zawartych umów cywilnoprawnych z charakterem świadczonej pracy. W 2011 
roku niezgodność ta dotyczyła ok. 10% ocenionych umów. 

 
3.13. Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywa-

nia pracy przez cudzoziemców 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 29 kontroli legalności zatrudnie-
nia i innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. Kontrolami 
objęto 116 pracujących cudzoziemców. Najwięcej kontrolowanych podmiotów należało 
do następujących sekcji gospodarki: handel hurtowy i detaliczny (28%), budownictwo 
(21%), oraz przetwórstwo przemysłowe (17%). Inspektorzy ustalili, że zezwolenie na 
pracę na terytorium Polski wymagane było od 62 zatrudnionych cudzoziemców.  

W trakcie kontroli stwierdzono, że 45 cudzoziemców było zwolnionych z obo-
wiązku posiadania zezwolenia na pracę, ponieważ pracowali na podstawie zarejestro-
wanych oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzo-
ziemcowi. Wśród objętych kontrolami cudzoziemców, najliczniejszą grupę - 91 pracują-
cych, stanowili obywatele Ukrainy.  

Nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemców, tj. bez ważnej wizy lub in-
nego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP bądź podstawy pobytu 
uprawniającej do wykonywania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach 
niż określone w zezwoleniu na pracę, bądź bez zawarcia wymaganych umów, ujaw-
niono w 3 podmiotach. Inspektorzy pracy wykazali nielegalne wykonywanie pracy 
przez 23 cudzoziemców, obywateli Ukrainy. Skala stwierdzonych nieprawidłowości w 
2013 roku jest znacznie wyższa niż w roku poprzednim, kiedy ujawniono 9 cudzoziem-
ców nielegalnie wykonujących pracę.   

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono ponadto inne nieprawidłowo-
ści, do których ze względu na największą liczbę stwierdzonych przypadków należą: 

− nieopłacenie lub nieterminowe opłacenie składek na Fundusz Pracy z tytułu za-
trudnienia 39 cudzoziemców, 

− niezgłoszenie lub nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 25 
cudzoziemców wykonujących pracę, 

− nieuzyskanie od 14 cudzoziemców przed rozpoczęciem pracy ważnego doku-
mentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP i nieprzechowywanie kopii 
tego dokumentu,  

− nieprzestrzeganie przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy w stosunku do 
19 zatrudnianych cudzoziemców, 

− nieprzestrzeganie przepisów dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy 
wobec 19 zatrudnionych cudzoziemców, 

− zawarcie z 13 cudzoziemcami umów cywilnoprawnych w warunkach, w których 
zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę, 

− nieprzestrzeganie zasady równego traktowania 12 cudzoziemców w zakresie 
warunków pracy i innych warunków zatrudniania w porównaniu z obywatelami 
polskimi, 

− niepoinformowanie organu wydającego zezwolenie o przypadku niepodjęcia 
przez cudzoziemca wykonywania pracy w okresie 3 miesięcy od daty rozpo-

42 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2013 ROKU 
 

częcia ważności zezwolenia na pracę lub zakończenia wykonywania pracy 
wcześniej niż 3 miesiące przez upływem ważności zezwolenia na pracę, 

Jako przyczyny nieprawidłowości w zakresie legalnego zatrudniania oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców inspektorzy pracy, analogicznie jak w latach poprzednich, 
najczęściej wskazywali: 

− próby wykorzystania nielegalnej i przez to znacznie tańszej siły roboczej obco-
krajowców dla zwiększenia zysków przez powierzających taką pracę, 

− barierę językową, uniemożliwiającą obcokrajowcom właściwe poznanie przepi-
sów dotyczących wykonywania przez nich pracy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

− brak należytej staranności przy realizacji obowiązków informacyjnych wynikają-
cych z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

− niedostateczną znajomość przez osoby reprezentujące podmioty powierzające 
pracę cudzoziemcom, obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, 

− brak należytej staranności przy realizacji obowiązków informacyjnych wynikają-
cych z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Przedsiębiorcy powierzający wykonywanie pracy zarobkowej cudzoziemcom, jako 
przyczyny nieprawidłowości podawali natomiast: 

- niejasne i nieprecyzyjne - pomimo wprowadzonych w ostatnich latach istotnych 
zmian ułatwiających m.in. procedurę wydawania zezwoleń na pracę, rozpro-
szone po wielu aktach prawnych, przepisy dotyczące powierzania pracy zarob-
kowej cudzoziemcom, 

- zbyt drobiazgowe i złożone procedury w zakresie powierzania pracy cudzo-
ziemcom, które komplikują prowadzenie działalności gospodarczej. 

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

Tabela 3.13. Efekty uzyskane w wyniku działań inspektorów pracy  
 

Wyszczególnienie Liczba Kwota (zł) 
Zawarcie z cudzoziemcem wymaganej umowy o pracę, w tym: 14  

- zawarcie umowy o pracę w miejsce umowy cywilnoprawnej  12  
Zawarcie z cudzoziemcem wymaganej umowy cywilnoprawnej 2  
Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego 12  Wypłacenie zaległego wynagrodzenia 1 2500 
Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 15 4470 
Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne - - 
Decyzje o uchyleniu zezwolenia na pracę cudzoziemca -  Decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia RP lub o wydaleniu  -  Ogółem  6970 
 

Analizując informacje zebrane w trakcie kontroli przeprowadzonych w 2013 ro-
ku, należy stwierdzić, że pomimo liberalizacji dostępu cudzoziemców do polskiego ryn-
ku pracy, w dalszym ciągu ujawniane są przypadki nielegalnego wykonywania pracy 
przez cudzoziemców oraz jej nielegalne powierzanie. W związku z powyższym, celowe 
jest kontynuowanie przez inspektorów pracy kontroli zagadnień legalności zatrudnie-
nia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. 
 
3.14. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 8 kontroli w zakresie 
przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. W 7 z nich stwierdzono nieprawidłowości:  

− w przypadku 2 agencji zatrudnienia nieprawidłowość dotyczyła prowadzenia 
działalności należącej do zadań agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu 
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do rejestru agencji zatrudnienia,  
− w przypadku 1 kontrolowanej agencji osoba pośrednicząca nie posiadała wy-

maganego wykształcenia  
− w przypadku 2 kontrolowanych agencji, w części dokumentów, ogłoszeń i ofert 

nie było podawanych numerów wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, 
− w przypadku 2 kontrolowanych agencji w ofertach pracy tymczasowej nie za-

znaczono, że chodzi o wykonywanie takiej pracy,  
− w przypadku 3 agencji zatrudnienia nie dokonano w przypisanym prawem ter-

minie opłat składek na Fundusz Pracy. 
Z powyższych danych wynika, że najczęściej ujawnianą nieprawidłowością było niedo-
konanie w przypisanym prawem terminie opłat na Fundusz Pracy. Nadal odnotowuje-
my przypadki prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia. Stwierdzono dwa takie przypadki. W jednym przypadku osoba prowadzą-
ca tą działalność była świadoma, że taki wpis jest wymagany mimo to prowadziła taką 
działalność. W drugim przypadku osoba prowadząca działalność była przekonana, że 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w którym określono prowadzenie działal-
ności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, jest 
wystarczającym warunkiem do prowadzenia agencji zatrudnienia. Ponadto odnotowu-
jemy przypadki zamieszczania ofert pracy, w których brak jest wymaganych danych.  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, inspektorzy pracy zastoso-
wali odpowiednie środki prawne. Ponadto do marszałka województwa skierowaliśmy 
trzy powiadomienia o naruszeniu warunków prowadzenia agencji. 

Podsumowując, podczas przeprowadzonych kontroli odnotowywane są w dal-
szym ciągu przypadki nielegalnego pośrednictwa pracy. W efekcie działań podjętych 
przez inspektorów większość stwierdzonych nieprawidłowości została usunięta w wyni-
ku wydanych zaleceń pokontrolnych. Planujemy dalsze kontrole w tym obszarze.  
 
3.15. Realizacja zadań instytucji łącznikowej 
 

Instytucja łącznikowa to urząd odpowiedzialny za nadzorowanie warunków pra-
cy i zatrudnienia, który zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku, dotyczącej delegowania pracowników w ramach 
świadczenia usług (Dz. U. UE. L.97.18.1, Dz. U. UE-sp.05-2-431), ma obowiązek 
współpracować w dziedzinie wymiany informacji ze swoimi odpowiednikami z innych 
państw członkowskich UE. Funkcję instytucji łącznikowej w zakresie warunków pracy i 
zatrudnienia pracowników delegowanych pełni Główny Inspektorat Pracy, gdzie spły-
wają wnioski urzędów z innych państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego o udzielenie informacji na temat polskich przedsiębiorców, którzy 
świadczą usługi w tych państwach i delegują w związku z tym swoich pracowników. Na 
polecenie Głównego Inspektora Pracy, jego Zastępcy lub Dyrektora Departamentu 
Legalności Zatrudnienia GIP okręgowe inspektoraty pracy dokonują ustaleń dotyczą-
cych pracodawcy, który świadczy usługi na obszarze innego państwa członkowskiego 
lub delegowanych przez niego pracowników oraz warunków ich zatrudnienia.  Okręgo-
wy inspektorat pracy przeprowadza kontrolę (ewentualnie czynności rozpoznawcze) i 
udziela odpowiedzi w terminie i formie wskazanych przez Główny Inspektorat Pracy. 

W ramach realizacji zadań instytucji łącznikowej w 2013 roku OIP udzielił (za 
pośrednictwem GIP) informacji instytucjom łącznikowym w Belgii w zakresie: 

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

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

Polsce, 
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− kto jest osobą zarządzającą w przedsiębiorstwie. 
Ponadto, w związku ze skargą pracownika, oddelegowanego do pracy w Niemczech, 
inspektor pracy podjął czynności wyjaśniające w zakładzie. Skarżący domagał się usta-
lenia należności przysługujących z tytułu świadczenie pracy w trakcie delegowania na 
terytorium Niemiec. W związku z wątpliwościami, jakie powziął inspektor pracy w za-
kresie zgodności z prawem dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia, do Federalnej 
Dyrekcji ds. Finansów WEST w Kolonii (za pośrednictwem GIP) zostało skierowane 
zapytanie dotyczące tego, czy dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia podlega nie-
mieckim przepisom wymuszającym.  Po uzyskaniu informacji, inspektor pracy podjął 
dalsze czynności kontrolne w zakładzie. Skarga pracownika była zasadna.  

Najistotniejszy problem związany z realizacją tego zadania to trudność w na-
wiązaniu kontaktu z pracodawcą, który najczęściej przebywa za granicą. Wiąże się to z 
oczekiwaniem na dostarczenie niezbędnej dokumentacji do udzielenia odpowiedzi 
przez instytucję łącznikową. Następny problem wiąże się z długim okresem oczekiwa-
nia na odpowiedź od zagranicznej instytucji łącznikowej. 
 
3.16. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 65 kontroli dotyczących 
przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych. Kontrolowani pracodawcy za-
trudniali łącznie 3420 osób. W 12 zakładach pracy nie stwierdzono żadnych nieprawi-
dłowości w zakresie przestrzegania tych przepisów. W tabeli zamieszczonej poniżej 
zawarto zakres kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.16. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych – nieprawidłowości 
 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, D – dokumenty 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Braki Uchy-
bienia 

Plan urlopów D 35 3 4 
Urlop w pierwszym roku pracy P 110   

- prawo P 110 1 0 
- wymiar P 110 2 3 

Kolejny urlop P 1065   
- prawo P 1068 16 0 
- wymiar P 1068 20 8 

Udzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do 
nich prawo, nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego P 1175 160  

- prawidłowość udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego (art. 1542 
§1-4 Kodeksu pracy) P 1015  3 

- dzielenie urlopu wypoczynkowego P 1015  64 
Udzielanie urlopu wypoczynkowego na żądanie pracownika P 347 - - 
Udzielenie młodocianemu urlopu wypoczynkowego z upływem 6 miesięcy od 
dnia rozpoczęcia pierwszej pracy P 4 - - 

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

prawidłowością, stwierdzoną u 29 pracodawców, było nieudzielenie pracownikom urlo-
pu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym nabyli do niego prawo, nie póź-
niej niż do 30 września następnego roku kalendarzowego (w sumie nie udzielono 1706 
dni urlopu). Po dwuletnim okresie obowiązywania przepisu wydłużającego termin do 
wykorzystania zaległych urlopów wypoczynkowych można stwierdzić, że zmiana po-
wyższa nie spełniła oczekiwań jej autorów. Argumentem przemawiającym za wydłuże-
niem terminu wykorzystania zaległych urlopów było przekonanie, że udzielenie wszyst-
kim pracownikom zaległych urlopów do dnia 31 marca następnego roku (w ciągu 
trzech miesięcy) może dezorganizować pracę, zaś zmiana zniosłaby istniejącą fikcję 
wykorzystywania przez pracowników zaległych urlopów wypoczynkowych w terminie 
do końca pierwszego kwartału roku następnego i nie narażałaby pracodawców na od-
powiedzialność za wykroczenia przeciw prawom pracownika w związku z nieudziela-
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niem przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Jak wynika z przepro-
wadzonych kontroli, mimo wydłużenia terminu na wykorzystanie zaległego urlopu wy-
poczynkowego, nadal najczęstszą nieprawidłowością w zakresie urlopów wypoczyn-
kowych jest nieterminowe udzielenie tego zaległego urlopu. 

Przyznać jednak wypada, że wprowadzenie zmiany w zakresie wykorzystania 
zaległych urlopów wypoczynkowych okazało się w niektórych przypadkach korzystne z 
punktu widzenia pracownika – pozwoliło na efektywniejsze wykorzystanie urlopu za 
poprzedni rok - umożliwiło zorganizowanie wypoczynku w okresie wiosennym i letnim. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż nie zmienia się tendencja w zakresie naruszania 
przez pracodawców przepisów o dzieleniu urlopów na części, tak aby co najmniej jed-
na część urlopu przysługującego pracownikowi obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych 
dni kalendarzowych. Naruszenie tego obowiązku określonego w art.162 Kodeksu pracy 
wynika z jednej strony z nieprawidłowej organizacji pracy, z drugiej jednak strony z 
przyzwolenia pracodawców na taki sposób wykorzystania urlopów przez samych pra-
cowników. Zwrócić należy uwagę, że pracodawcy są świadomi tego naruszenia, jed-
nakże brak sankcji daje przyzwolenie na to działanie. Da się również zauważyć, że u 
tych pracodawców, u których przyznanie niektórych świadczeń pieniężnych z zakłado-
wego funduszu świadczeń socjalnych uzależnione jest od wykorzystania urlopu w co 
najmniej jednej części obejmującej nie mniej niż 14 dni kalendarzowych, wyżej oma-
wiany problem nie występuje. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, inspektorzy pracy w 2013 roku nie stwierdzili 
żadnych nieprawidłowości z zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego na żądanie. 
Aktualne jest zatem postawione rok temu pytanie, czy pracodawcy rzeczywiście nie 
mają problemów z respektowaniem prawa pracownika do korzystania z urlopu na żą-
danie, czy raczej chodzi o to, że nieprawidłowość ta ze względu na brak sformalizowa-
nia w przepisach prawa sposobu dokumentowania udzielenia urlopu na żądanie, jest 
trudna do wychwycenia dla inspektora pracy przeprowadzającego kontrolę.    

Na zakończenie należy wspomnieć, że w wyniku działań inspektorów pracy 
prawie wszystkie ww. uchybienia zostały usunięte (na dzień sporządzania niniejszej 
informacji uwzględniono 93% środków prawnych zobowiązujących pracodawców do 
usunięcia nieprawidłowości). 
 
3.17. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 5 szczegółowych kontroli zakła-
dów stosujących produkty biobójcze. Były to zakłady branży spożywczej (dwa zakłady 
mięsne i zakład przetwórstwa mleka) oraz podmioty związane z działalnością rekrea-
cyjno-sportową (dwie pływalnie). W zakładach tych było zatrudnionych ogółem 1846 
osób. Kontrolami objęto stanowiska pracy, na których są stosowane produkty biobój-
cze. Przy pracach z produktami biobójczymi zatrudnionych było 619 pracowników. W 
zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiono wszystkie ujawnione nieprawidłowości w 
tym obszarze. 
 

Tabela 3.17. Stwierdzone nieprawidłowości dot. stosowania produktów biobójczych 
 

Zagadnienie objęte kontrolą Liczba zakładów, w których 
stwierdzono nieprawidłowości 

 

Oznakowanie opakowania (informacje nt. numeru pozwolenia, pozwo-
lenia tymczasowego albo wpisu do rejestru) 1 

Karty charakterystyki produktów biobójczych 2 
Instrukcje postępowania z produktami biobójczymi 2 
Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej dróg od-
dechowych 1 

 
Kontrolą objęto 25 stosowanych czynników biobójczych. W skontrolowanych 

podmiotach produkty biobójcze były wykorzystywane w procesach mycia i dezynfekcji 
pojemników, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcyjnych w po-
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mieszczeniach, do uzdatniania wody basenowej oraz w procesach higieniczno-
sanitarnych do mycia powierzchni, urządzeń sanitarnych i pomieszczeń ogólnego użyt-
ku. Kontrole ujawniły kilka naruszeń prawa przy stosowaniu tych preparatów. Najwięcej 
nieprawidłowości stwierdzono w zakładach świadczących usługi rekreacyjno-sportowe. 
W zakładach przemysłu spożywczego ujawniono pojedyncze nieprawidłowości. Łącz-
nie podczas kontroli ujawniono 6 braków związanych ze stosowaniem produktów bio-
bójczych.  

W zakładach przemysłu spożywczego pracodawcy zwracają coraz większą 
uwagę na stosowane niebezpieczne produkty chemiczne oraz na wyposażanie pra-
cowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Jednak część pracodawców 
zapomina o zapewnieniu podstawowych dokumentów, takich jak karty charakterystyki 
czy instrukcje bhp. W zakładach tych duże znaczenia ma też fakt, że stosowane pro-
dukty biobójcze są czynnikami chemicznymi przeznaczonymi do profesjonalnego za-
stosowania dostarczanymi przez duże korporacje wyspecjalizowane w produkcji che-
micznej. Inaczej jest w przypadku podmiotów świadczących usługi rekreacyjno-
sportowe. Tutaj często mamy do czynienia z produktami biobójczymi, które są stoso-
wane także w gospodarstwach domowych i dlatego zagrożenia jakie stwarzają są ba-
gatelizowane przez pracodawców. W tej branży ujawniono jeden przypadek niewypo-
sażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej dróg oddechowych. W efekcie 
działań inspektora pracy wszystkie uchybienia zostały usunięte. 
 
3.18. Kontrole dot. problematyki REACH 
 

W 2013 roku w ramach tematu przeprowadzono 9 kontroli w zakładach stosują-
cych substancje i mieszaniny chemiczne. Kontrole przeprowadzono w podmiotach po-
siadających i eksploatujących baseny pływackie oraz pływalnie. W zakładach tych ogó-
łem zatrudnionych było 502 pracowników. W tabeli zamieszczonej poniżej przedsta-
wiono zakres kontroli i stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.18. Stwierdzone nieprawidłowości dot. problematyki REACH 
 

Badane zagadnienie 
Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

brak uchy-
bienia 

Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 
Spis substancji i preparatów niebezpiecznych 9 1 4 
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych 16 1 4 
Karty charakterystyki mieszanin niebezpiecznych 46 6 2 
Informacje o chemikaliach innych niż niebezpieczne 12 0 0 
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 9 4 0 
Działania pracodawcy eliminujące/ograniczające zagrożenia 11 0 0 
Informowanie pracowników o zagrożeniach i sposobach ochrony 
Dostępność informacji z kart charakterystyki 57 1  
Dostępność informacji o chemikaliach innych niż niebezpieczne 13 0  
Oznakowanie pojemników/opakowań substancji i mieszanin 126 1 2 
Oznakowanie magazynów, zbiorników i miejsc magazynowania/składowania 9 6 1 
Instrukcje bhp procesów technologicznych/wykonywania prac związanych z 
zagrożeniami 15 1 0 

Instrukcje bhp dotyczące postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia 
i niebezpiecznymi 17 3 0 

Instrukcje magazynowania 21 10 1 
Instrukcje pierwszej pomocy 17 1 0 
Instrukcje użytkowania środków ochrony indywidualnej  23 4 2 
Magazynowanie i składowanie 
Dobór miejsca składowania/przechowywania chemikaliów 9 0 3 

 
Na dziewięć skontrolowanych zakładów w jednym nie sporządzono spisu sto-

sowanych czynników chemicznych, a w czterech przypadkach spisy były niekompletne.  
Tylko w jednym przypadku stwierdzono brak karty charakterystyki (łącznie dla 6 mie-
szanin). Ponadto w dwóch podmiotach stwierdzono nieaktualne karty charakterystyki 
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(dla 4 substancji i 2 mieszanin). W czterech podmiotach nie ustalono wykazu prac 
szczególnie niebezpiecznych, a związane to było z nieprawidłową interpretacją przepi-
sów i uznaniem, że praca z niebezpiecznymi czynnikami chemicznymi nie jest zaliczo-
na do tego typu prac. Przy braku wiedzy na temat niebezpiecznych czynników che-
micznych i postępowania z nimi, nieoznakowanie magazynów znakami bezpieczeń-
stwa nie może dziwić. W prawie każdym ze skontrolowanych zakładów stwierdzono 
nieprawidłowości w tym zakresie. Na sześciu pływalniach nie oznaczono magazynów, 
a na jednej magazyn podchlorynu sodu i magazyn kwasu siarkowego posiadały nie-
prawidłowe oznaczenie. Na basenach, które nie posiadały prawidłowego oznaczenia 
magazynów nie opracowano i nie udostępniono instrukcji magazynowania. Przypadki 
takie stwierdzono w czterech podmiotach, a w jednym instrukcja nie zawierała informa-
cji związanych z nowym oznaczeniem pojemników. Należy wskazać, że w trakcie kon-
troli pracodawcy okazywali pełne zrozumienie zagrożeń wynikających z nieprzestrze-
gania przepisów bhp i deklarowali jak najszybsze ich usunięcie. W efekcie działań in-
spektorów pracy prawie wszystkie stwierdzone uchybienia zostały usunięte (na dzień 
sporządzania niniejszej informacji zrealizowano 92% środków prawnych zobowiązują-
cych pracodawców do usunięcia nieprawidłowości). 
 
3.19. Kontrole dot. problematyki CLP 
 

Celem kontroli była ocena stanu znajomości przez pracodawców nowych prze-
pisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin che-
micznych, sprawdzenie czy producenci/dostawcy czynników chemicznych wprowadzili 
nowe oznakowanie dla substancji chemicznych oraz rozeznanie czy zamieszczają no-
we informacje wynikające z CLP na oznakowaniu opakowań mieszanin i w kartach 
charakterystyki. Łącznie w ramach tego tematu przeprowadzono 9 kontroli w podmio-
tach posiadających i eksploatujących baseny pływackie oraz pływalnie, w których za-
trudnionych było ogółem 505 osób. Kontrolami objęto stanowiska pracy, na których są 
stosowane produkty chemiczne. Przy pracach z czynnikami chemicznymi zatrudnio-
nych było 63 pracowników. Kontrolą objęto stosowane 62 substancji chemicznych. W 
tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.19. Stwierdzone nieprawidłowości dot. problematyki CLP 
 

Badane zagadnienie Liczba 
zbadanych 

Stwierdzono 

brak uchy-
bienia 

 

Znajomość informacji w zakresie obowiązywania CLP 9 1  
Oznakowanie pojemników/opakowań substancji zgodnie z CLP 62 12 2 
Oznakowanie pojemników/opakowań mieszanin zgodnie z CLP 16 8 0 
Uwzględnienie w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznych ozna-
kowania CLP 15 0 2 

Uwzględnienie w karcie charakterystyki mieszanin niebezpiecznych ozna-
kowania CLP 14 8 0 

Uwzględnianie wymagań dotyczących oznakowania CLP w dokumentacji 
zakładowej (np. instrukcje, programy szkoleń) 19 15 0 

 
Kontrole wykazały, że w większości zakładów pracodawcy posiadają wiedzę o 

rozporządzeniu CLP. W jednym z dziewięciu skontrolowanych podmiotów pracodawca 
nie był świadomy istnienia nowych przepisów dotyczących klasyfikacji, oznakowania i 
pakowania substancji i mieszanin chemicznych wynikających z rozporządzenia CLP. W 
zakresie oznakowania opakowań stwierdzono uchybienia w dwóch zakładach, łącznie 
w przypadku 14 substancji. We wszystkich kontrolowanych zakładach stwierdzono 
przypadki nieuwzględnienia w dokumentacji zakładowej wymagań dotyczących ozna-
kowania CLP. 

48 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2013 ROKU 
 

W efekcie działań inspektorów, zdecydowana większość ujawnionych uchybień 
zostało usuniętych (na dzień sporządzania niniejszej informacji zrealizowano 77% 
środków prawnych zobowiązujących pracodawców do usunięcia nieprawidłowości). 
 
3.20. Przestrzeganie przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfiko-

wanych – zamknięte użycie GMO 
 

W 2013 roku przeprowadzono jedną kontrolę, której celem była ocena prze-
strzegania przepisów ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (GMO). 
Była to kontrola pracodawcy, który prowadził działania zamkniętego użycia organi-
zmów genetycznie zmodyfikowanych na podstawie zgody wydanej przez Ministra Śro-
dowiska. W trakcie kontroli stwierdzono, że pracodawca opracował plan postępowania 
na wypadek awarii powodującej niekontrolowane rozprzestrzenianie się GMO zagraża-
jące zdrowiu ludzi lub środowisku w sposób bezpośredni lub z opóźnieniem. Inspektor 
pracy nie wniósł uwag do konstrukcji pomieszczenia i zabezpieczenia przed potencjal-
nymi przenosicielami. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz posiadali aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do 
wykonywanej pracy. Wyposażono też ich w wymagane środki ochrony indywidualnej 
oraz w odzież i obuwie robocze. Inspektor pracy nie miał uwag do stosowanych ma-
szyn i urządzeń technicznych. Jednak w dwóch przypadkach na stanowiska pracy 
związane z ich użytkowaniem nie wydano instrukcji z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Ponadto stwierdzono, że pracodawca nie dokonał oceny ryzyka zawodowego. 
 Podobnie jak w latach poprzednich wyniki tej kontroli, podobnie jak i przepro-
wadzonych w innych okręgowych inspektoratach pracy, zostały przekazane do Głów-
nego Inspektoratu Pracy w celu wyciągnięcia stosownych wniosków i zaplanowania 
działań kontrolnych i prewencyjnych w tym temacie w latach następnych oraz opraco-
wania i przekazania stosownej informacji właściwym organom administracji rządowej. 
 
3.21. Zagrożenia związane z występowaniem hałasu w środowisku pracy 
 

W 2013 roku w ramach tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 30 kontroli za-
kładów pracy zatrudniających ogółem 2.536 pracowników. W kontrolowanych zakła-
dach ujawniono narażenie 1.537 pracowników na hałas. Natomiast pracę w zagrożeniu 
na hałas stwierdzono w 13 kontrolowanych zakładach, co dotyczyło 276 pracowników. 
Prawie połowa skontrolowanych zakładów to zakłady produkcji wyrobów z drewna (14 
podmiotów). Co piąty skontrolowany pracodawca prowadził działalność związaną z 
produkcją wyrobów metalowych (6 pracodawców). Pozostali pracodawcy prowadzili 
inną działalność. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiono zakres kontroli oraz 
stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 3.21. Stwierdzone nieprawidłowości – zagrożenia związane z hałasem 
 

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

D – dokumenty, Z - inne, 

Liczba 
zbada-
nych 

Stwierdzono 

Brak Uchy-
bienia 

 

CZYNNIKI SZKODLIWE, NIEBEZPIECZNE I UCIĄŻLIWE 
Pomiary hałasu S 125 8 - 
Aktualność wyników pomiarów (na podstawie zapisu w karcie badań i pomiarów) S 120  10 
Spójność informacji w karcie badań i pomiarów z danymi w sprawozdaniu z 
ostatniego aktualnego pomiaru  Z 22  8 

Aktualność informacji w rejestrze czynników szkodliwych dla zdrowia występują-
cych na stanowisku pracy  Z 22  10 

Sporządzenie programu działań organizacyjno-technicznych w sytuacji osiągnię-
cia lub przekroczenia wartości NDN D 17 7 4 

Wdrożenie programu działań organizacyjno-technicznych Z 7 1  
Oznakowanie znakami bezp. stanowisk/miejsc pracy z przekroczonym NDN S 39 1 4 
Udostępnienie ochronników słuchu po przekroczeniu wartości progów działania P 927 -  
Stosowanie ochronników słuchu w warunkach przekroczenia NDN P 522 -  
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Dobór ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas i indywidual-
nych cech pracowników P 671 388  

Stan techniczny stosowanych przez pracowników ochronników słuchu P 396  - 
Przekazanie prac. instrukcji użytkowania i konserwacji ochronników słuchu P 567 117 - 
OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 
Ocena ryzyka zawodowego (ORZ) na stanowiskach osób narażonych na hałas S 128 5 13 
Uwzględnienie w ORZ narażenia na hałas, S 125 3 24 
Uwzględnienie w ORZ związanego z hałasem wymaganych informacji  S 75  44 
INNE 
Uwzględnienie w programie szkoleń bhp zagadnień na temat wyników oceny 
ryzyka zawodowego związanego z hałasem  P 700 320 282 

Zamieszczanie w skierowaniu na badania lekarskie informacji o narażeniu na 
hałas oraz poziomie narażenia D 250 26 3 

Przestrzeganie 8 godzinnego lub 40 godzinnego czasu pracy w sytuacji przekro-
czenia NDN P 439 27  

Przeglądy, zgodnie z harmonogramem przeglądów okresowych stanu technicz-
nego maszyn i urządzeń emitujących hałas  U 185 65 45 

 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że na ogólną liczbę 125 skontrolowanych 

stanowisk na 10 z nich stwierdzono nieprawidłowości w zakresie aktualizacji wcześniej 
dokonanych pomiarów wielkości charakteryzujących hałas na stanowiskach pracy, co 
stanowi 8% wszystkich stanowisk objętych kontrolą. Najbardziej powszechnym sposo-
bem stosowanym przez pracodawców w zakresie ochrony pracowników przed hałasem 
występującym w środowisku pracy jest wyposażanie pracowników w ochronniki słuchu 
- nauszniki przeciwhałasowe i wkładki przeciwhałasowe, które ze względów higienicz-
nych są jednorazowego użytku. Jak wykazały kontrole nie stwierdzono przypadku bra-
ku zapewnienia pracownikom ww. ochron na stanowiskach, na których pomiary wyka-
zały przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu lub przekroczenie wartości progów 
działania hałasu. Należy też zauważyć, że pomimo braku aktualizacji pomiarów pra-
cownikom zatrudnionym przy obsłudze obrabiarek do drewna, obrabiarek do metalu 
oraz na innych stanowiskach, gdzie występuje potencjalne narażenie na hałas, zapew-
nione zostały indywidualne ochrony słuchu. Ponadto w celu obniżenia poziomu nara-
żenia pracowników na hałas pracodawcy ograniczają czas pracy pracowników na sta-
nowiskach obsługi obrabiarek, na których pomiary środowiskowe wykazały wysokie 
wartości natężenia hałasu, stosując skrócony czas pracy (praca w systemie rotacyj-
nym). Niemniej w odniesieniu do 27 pracowników (na 439 objętych kontrolą) stwier-
dzono nieprzestrzeganie 8 godzinnego lub 40 godzinnego czasu pracy w sytuacji prze-
kroczeń NDN hałasu. W trakcie pomiarów środowiskowych sporadycznie są oceniane 
stosowane przez pracodawców ochronniki słuchu, co może wzbudzać wątpliwości, co 
do ich skuteczności.  

 Oprócz wyżej opisanych kontroli w ramach tematu inspektorzy pracy przepro-
wadzili 7 ponownych kontroli celem ustalenia efektów naszych działań. Kontrole te wy-
kazały poprawę stanu bhp i usunięcie wcześniej stwierdzonych nieprawidłowości. 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie ponownych kontroli i informacjami 
nadesłanymi przez kontrolowanych w efekcie działań inspektorów pracy prawie 
wszystkie stwierdzone uchybienia zostały usunięte (na dzień sporządzania niniejszej 
informacji zrealizowano 97% środków prawnych zobowiązujących pracodawców do 
usunięcia nieprawidłowości). 

Mając na uwadze uzyskane efekty należy uznać, że nasze kontrole były celo-
we. Zauważamy, że u niektórych pracodawców nieprawidłowości były wynikiem niena-
leżytego zrozumienia problematyki ochrony zdrowia pracowników narażonych na ha-
łas. W sytuacji występującego kryzysu gospodarczego pracodawcy dokonują oszczęd-
ności również w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w celu obniżenia kosztów 
zaniedbują obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów ogólnych bhp oraz 
przepisów szczególnych w sprawie bhp przy pracach związanych z narażeniem na 
hałas i drgania mechaniczne. Tutaj uwidacznia się również niska znajomość problema-
tyki związanej z bezpieczeństwem pracy przy pracach związanych z narażeniem na 
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hałas wśród osób pełniących zadania służby bhp. Ustalenia dokonane w czasie działań 
kontrolnych inspektorów pracy pozwalają ocenić stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
jako zadowalający, ale wymagający poprawy. 
 
3.22. Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu robót torowych 
 

W ramach tematu przeprowadzono 5 kontroli na pięciu różnych odcinkach robót 
w 4 podmiotach. Przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie 
zabezpieczenia i oznakowania miejsca pracy na torach. Natomiast stwierdzono rażące 
naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących wykonywania prac 
na wysokości i użytkowania instalacji elektrycznych. W ocenie inspektora pracy, przy-
czyną stwierdzonych uchybień było lekceważenie przepisów bhp przez kierowników 
budów, kierowników robót i osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad wykonywaniem 
prac szczególnie niebezpiecznych. W celu usunięcia stwierdzonych uchybień inspektor 
pracy wydał ogółem 22 decyzje, w tym 2 wstrzymania prac i 7 wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń. W efekcie działań inspektora pracy prawie wszystkie stwierdzone 
uchybienia zostały usunięte, w tym wszystkie stwarzające bezpośrednie zagrożenia 
(na dzień sporządzania niniejszej informacji zrealizowano 91% środków prawnych zo-
bowiązujących pracodawców do usunięcia nieprawidłowości). 

 
3.23. Kontrola danych zawartych w drukach ZUS IWA 
 

W okresie od 1 lutego 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku inspektorzy pracy w 
trakcie 756 kontroli u 755 płatników składek sprawdzali dane zawarte w drukach ZUS 
IWA za 2012 rok. W trakcie kontroli stwierdzono 10 przypadków podania przez praco-
dawców – płatników składek nieprawidłowych danych w formularzu ZUS IWA. W 
związku z tymi nieprawidłowościami, inspektorzy pracy skierowali stosowne pisma do 
ZUS, celem wszczęcia postępowania i skorygowania tych danych. 

3.24. Kontrole pracodawców, którym podwyższono składkę na ubezpieczenie 
wypadkowe 

 
W związku z realizacją tematu w trakcie roku sprawozdawczego inspektorzy pracy 

skontrolowali 7 pracodawców, którym na skutek wniosków inspektorów pracy przesła-
nych do ZUS w 2012 roku podwyższono składkę wypadkową na rok składkowy 2013 
(skontrolowano wszystkie podmioty, którym podwyższono składkę wypadkową na rok 
składkowy 2013). Wszystkie skontrolowane firmy to zakłady z branży budowlanej (ro-
boty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 4 podmioty, rozbiórka i burze-
nie budynków – 1, tynkowanie – 1, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane – 1). 
We wszystkich tych zakładach stwierdzono nieprawidłowości, ale było ich mniej niż w 
2012 roku.  Istotne uchybienia stwierdzono w dwóch zakładach, w tym w jednym przy-
padku rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w pozostałych 
mniej istotne. Ogółem w celu wyeliminowania nieprawidłowości inspektorzy pracy wy-
dali 23 decyzje, w tym jedną „wstrzymania prac” i dwie „wstrzymania eksploatacji” oraz 
skierowali 6 wystąpień zawierających łącznie 15 wniosków. W dwóch przypadkach 
osoby winne ukarano mandatami w łącznej wysokości 2800zł. W przypadku pięciu 
podmiotów zauważalne jest pozytywne oddziaływanie podwyższonej o 100% składki 
wypadkowej na stan bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W czterech podmiotach zatrudnionych było do 10 osób, w jednym 11 osób, a w 
pozostałych dwóch powyżej 50 osób. Szczególnie w przypadku zakładów zatrudniają-
cych mniejszą liczbę pracowników zauważalne jest pozytywne oddziaływanie podwyż-
szenia składki wypadkowej na stan bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2013 roku do 5 
podmiotów zatrudniających mniej niż 50 pracowników skierowano ogółem 10 decyzji w 
celu wyeliminowania nieprawidłowości (w 2012 roku skierowano do tych podmiotów 
ogółem 21 decyzji), a w przypadku dwóch pozostałych zatrudniających powyżej 50 
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pracowników skierowano ogółem 13 decyzji (w 2012 r. – 7). Ponadto w przypadku 
podmiotów zatrudniających do 50 pracowników nie stwierdzono ani jednego przypadku 
rażącego naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w przypadku pod-
miotów zatrudniających więcej niż 50 pracowników takie uchybienia występowały. Przy 
czym należy podkreślić, że w przypadku podmiotów zatrudniających mniej pracowni-
ków, w trakcie kontroli inspektorów pracy realizowano prace, w trakcie których wystę-
powało znacznie mniej zagrożeń zawodowych niż w przypadku robót wykonywanych 
przez podmioty zatrudniające więcej pracowników. 

Nadal widzimy konieczność konsekwentnego doskonalenia i wdrażania usta-
nowionych systemowych rozwiązań motywujących pracodawców do podejmowania 
działań na rzecz ochrony pracy, tj. zróżnicowanej składki na ubezpieczenie wypadko-
we, uzależnionej od kategorii ryzyka zawodowego występującego w danej branży lub 
zakładzie.  
 
3.25. Opiniowanie wniosków w sprawie wydania zgody na wyłącznie elektrycz-

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

 
 W 2013 roku do Okręgu wpłynęło 61 wniosków dotyczących wyrażenia zgody 
na odstępstwa od wymogów określonych w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w tym: 

− w 45 przypadkach wnoszono o wyrażenie zgody na usytuowanie pomiesz-
czeń poniżej poziomu otaczającego terenu, 

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

Okręgowy Inspektor Pracy zajął pozytywne stanowisko: 
− w 45 przypadkach, gdy wnoszono o wyrażenie zgody na usytuowanie po-

mieszczeń poniżej poziomu otaczającego terenu, 
− w 1 przypadku, gdy wnoszono o wyrażenie zgody na stosowanie oświetle-

nia wyłącznie elektrycznego. 
Okręgowy Inspektor Pracy zajął negatywne stanowisko: 

− w 2 przypadkach, gdy wnoszono o wyrażenie zgody na stosowanie oświe-
tlenia wyłącznie elektrycznego. 

W pozostałych 13 przypadkach OIP wydał opinię, że nie są spełnione przesłanki do 
prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo. 
 Negatywne stanowisko w dwóch przypadkach wynikało z tego, iż wnioskodaw-
cy argumentowali swoje wnioski względami technicznymi nie wskazując jednocześnie 
żadnych argumentów faktycznych lub prawnych przemawiającym za niekorzystnym 
wpływem oświetlenia naturalnego na proces technologiczny, uzasadniających tym sa-
mym wydanie pozytywnej opinii w sprawie wniosku o zgodę na odstępstwo od obowią-
zujących przepisów prawa. Ponadto w uzasadnieniu obu postanowień wskazano, iż 
istnieją techniczne możliwości zapewnienia oświetlenia naturalnego w pomieszcze-
niach przy jednoczesnym utrzymaniu wymogów sanitarnych. 
 
3.26. Czas pracy 
 
         W 2013 roku przeprowadzono ogółem 84 kontrole dotyczące czasu pracy, w tym 
4 kontrole dotyczące przestrzegania przez pracodawców przepisów o czasie pracy 
wobec maszynistów zatrudnionych u przewoźników kolejowych. 
 
Kontrole u przewoźników kolejowych 
 

W 2013 roku inspektorzy przeprowadzili kontrole w 4 podmiotach, które zatrud-
niały łącznie 955 osób, w tym 309 maszynistów. Wszyscy maszyniści byli zatrudnieni w 
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ramach umów o pracę. Nieprawidłowości stwierdzono u 3 przewoźników. Rodzaje i 
liczbę poszczególnych naruszeń obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela 3.26. Kontrole u przewoźników kolejowych – czas pracy 
 

Rodzaje nieprawidłowości 

Liczba praco-
dawców, u 

których dana 
nieprawidło-

wość wystąpiła 

Liczba 
nie-

prawi-
dłowo-

ści 
Nieprawidłowości co do rekompensaty z tytułu przekroczenia normy dobowej 1 9 
Niezapewnienie odpoczynku dobowego 2 4 
 

W związku z ww. nieprawidłowościami do 3 pracodawców skierowano wystą-
pienia zawierające łącznie 3 wnioski. W efekcie usunięto wszystkie uchybienia.  

Wyniki kontroli wskazują, że nieprawidłowości dotyczące czasu pracy maszyni-
stów miały charakter jednostkowy a naruszenie przepisów w tym zakresie było raczej 
efektem przeoczenia, niż świadomego działania pracodawcy. Taki obraz rysuje się też 
na podstawie wypowiedzi działaczy związkowych, którzy nie zgłosili podczas kontroli 
żadnych sygnałów o naruszeniu przepisów. Znamienne jest, że zarówno pracodawcy, 
jak i przedstawiciele związków zawodowych oświadczyli, że taki stan datuje się dopiero 
od kilkunastu miesięcy. W opinii obu stron wcześniej dochodziło do licznego narusze-
nia przepisów, zwłaszcza w zakresie zapewnienia pracownikom prawa do odpoczynku. 
Zmiana w podejściu do przestrzegania prawa nastąpiła po licznych kontrolach Urzędu 
Transportu Kolejowego, które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku. Dodatkowym 
czynnikiem były wnioski, jakie wyciągnięto po katastrofach kolejowych. Biorąc pod 
uwagę przedstawione wyniki, w najbliższym czasie nie planujemy prowadzenia kontroli 
ukierunkowanych na sprawdzenie przepisów o czasie pracy wyłącznie maszynistów. 
Zagadnienia te będą analizowane podczas rutynowych kontroli. 
 
Kontrole w zakładach pozostałych branż 

 
W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 80 kontroli w podmio-

tach, które zatrudniały łącznie 6.421 osób. Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń 
obrazuje poniższa tabela. 

 
Tabela 3.27. Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy – czas pracy 

 

Badane zagadnienie 

Liczba pracodawców, 
u których stwierdzono 

 niewypełnianie w 
całości wymaganego 

obowiązku  

uchy-
bienia 

 

Ewidencja czasu pracy 11 23 
Określenie systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów 
rozliczeniowych czasu pracy 35 8 

Przedłużenie okresów rozliczeniowych - 5 
Rekompensata z tytułu przekroczenia normy dobowej 4 4 
Rekompensata z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy 
czasu pracy 4 1 

Jednokrotne zatrudnienie w dobie roboczej (nie dotyczy przerywanego 
systemu czasu pracy) - 11 

Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin 
nadliczbowych przeciętnie w tygodniu 3 - 

Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin 
nadliczbowych w roku kalendarzowym 4 - 

Zapewnienie odpoczynku dobowego 12 - 
Zapewnienie odpoczynku tygodniowego 8 - 
Zapewnienie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z prze-
ciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczenio-
wym 

22 - 
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Zapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od 
pracy 7 - 

Rekompensata pracy w niedzielę, święto innym dniem wolnym lub do-
datkowym wynagrodzeniem 2 1 

Przestrzeganie przepisów o pracy w porze nocnej - 3 
 

W związku z ww. nieprawidłowościami do 55 pracodawców skierowano wystą-
pienia zawierające łącznie 168 wniosków. W efekcie usunięto prawie wszystkie uchy-
bienia (na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy uwzględnili 85% 
wniosków). 

Najczęstsze naruszenia przepisów dotyczyły problematyki ewidencjonowania 
czasu pracy oraz ustalania systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozlicze-
niowych. Ponad 50% pracodawców nie ustaliło bądź nieprawidłowo ustaliło w obwiesz-
czeniach czy zakładowych regulaminach pracy kwestie dotyczące systemów i rozkła-
dów czasu pracy oraz stosowanych w zakładzie okresów rozliczeniowych. Pracodaw-
ców naruszających te przepisy można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza obejmuje 
podmioty zatrudniające do 20 pracowników, gdzie nie obowiązywały postanowienia 
regulaminu pracy i w związku z tym istniał obowiązek wydania obwieszczenia. W dru-
giej grupie znajdują się pracodawcy, którzy byli zobowiązani określić zagadnienia doty-
czące organizacji pracy w regulaminie pracy. Pracodawcy należący do pierwszej kate-
gorii tłumaczyli, że nie wiedzieli o nałożonym na nich obowiązku wydania obwieszcze-
nia. Nie rozumieli też konieczności określania rozkładu czy okresu rozliczeniowego, 
twierdząc, że w małych zakładach, wszyscy pracownicy wiedzą, jak mają pracować. 
Kwestionowali też zasadność wydawania obwieszczenia, uważając to za jeszcze jeden 
zbędny obowiązek nałożony przez ustawodawcę, utrudniający prowadzenie działalno-
ści. Pracodawcy zobowiązani do wydania regulaminu zapominali, że ten akt wewnątrz-
zakładowy powinien określać wszystkie obowiązujące w zakładzie rozkłady czasu pra-
cy bądź systemy pracy. Nie wiedzieli też, że nie jest w ogóle możliwe stosowanie przy-
jętych przez nich okresów rozliczeniowych, a w niektórych przypadkach wprowadzenie 
dłuższych okresów rozliczeniowych wymaga dochowania pewnej procedury albo po-
wiadomienia właściwego inspektora pracy. Tylko 11 pracodawców nie założyło i nie 
prowadziło kart ewidencji czasu pracy, w większości jednocześnie odnotowując godzi-
ny pracy zatrudnionych osób w tzw. podręcznych rejestrach czy listach obecności. 
Tłumaczyli inspektorom pracy, że nie wiedzieli o konieczności formalnego rejestrowa-
nia czasu pracy pracowników. Natomiast aż 23 pracodawców, co stanowi ponad 1/4 
podmiotów poddanych kontroli, prowadziło nieprawidłowo karty ewidencji czasu pracy. 
Najczęściej było to celowe działanie podyktowane chęcią ukrycia faktycznych godzin 
pracy zatrudnionych osób, zwłaszcza gdy te osoby pracowały w nadgodzinach. Praco-
dawcy uważali, że w ten sposób unikną płacenia dodatkowego wynagrodzenia za go-
dziny nadliczbowe. Sądzili także, że nie będą ponosić odpowiedzialności za naruszenie 
innych przepisów o czasie pracy, w szczególności nakazujących zapewnienie pracow-
nikom prawa do odpoczynku czy określających limit godzin nadliczbowych.  

W 11 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów odnośnie prawidłowego 
ustalania doby pracowniczej. Pracodawcy nie wiedzieli, że przepisy Kodeksu pracy 
przewidują odmienny sposób ustalania tej doby. Uznawali, że czas pracy zatrudnio-
nych osób powinien być rozliczany w ramach doby astronomicznej. Inspektorzy wyka-
zali, iż bardzo często pracodawcy zatrudniali pracowników z naruszeniem dobowej i 
tygodniowej normy czasu pracy oraz nie rekompensowali im pracy w godzinach nad-
liczbowych. Często też naruszali przepisy o przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. 
W ten sposób postępowali zarówno pracodawcy zaliczani do sektora publicznego, jak i 
pracodawcy prywatni. Nieistotna była forma, w jakiej była prowadzona działalność, ani 
liczba osób zatrudnionych przez pracodawcę. Nieprawidłowości stwierdzono zarówno 
w ośrodkach pomocy społecznej, spółkach komunalnych, jak też w spółkach prywat-
nych i u osób fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą. 
Różnie tłumaczono przyczyny, które legły u podstaw stwierdzonych nieprawidłowości.  
W jednostkach publicznych najczęściej argumentowano, że nie zapewniono im środ-
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ków finansowych na rekompensatę godzin nadliczbowych. Inni pracodawcy tłumaczyli, 
że udzielali pracownikom czasu wolnego, a wniosków o czas wolny za nadgodziny nie 
dołączyli do kart ewidencji czasu pracy z powodu nieznajomości przepisów bądź prze-
oczenia. Niekiedy też pracodawcy świadomie odmawiali rekompensaty za godziny 
nadliczbowe licząc, że w obecnej sytuacji na rynku pracy, pracownicy nie będą upomi-
nać się o dodatkowe wynagrodzenie za te godziny. Świadomie też zatrudniali pracow-
ników powyżej przeciętnie pięciu dni w tygodniu w okresie rozliczeniowym, płacąc przy 
tym należne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia tygo-
dniowej normy czasu pracy. Uważali, że pracownikom bardziej zależy na otrzymaniu 
wynagrodzenia niż na korzystaniu z czasu wolnego. Dosyć liczne nieprawidłowości 
stwierdzono w zakresie przepisów o zatrudnianiu w porze nocnej i w niedziele oraz o 
zapewnieniu dobowego i tygodniowego odpoczynku. Dotyczyły one różnych grup pra-
cowniczych. Pracodawcy tłumaczyli, że charakter pracy niektórych z tych osób wyma-
ga zatrudniania ich w nietypowych porach i w związku z tym niekiedy trudno zapobiec 
naruszeniu przepisów.  

Wyniki kontroli wskazują na to, iż naruszenia przepisów o czasie pracy mają 
charakter powszechny. Zasadniczo wystąpiły w odniesieniu do wszystkich zagadnień 
uregulowanych w dziale szóstym Kodeksu pracy. Wyjątek stanowią przepisy związane 
z pracą w święta oraz przepisy regulujące niepłatną przerwę na posiłek. Inspektorzy 
pracy nie stwierdzili dosyć powszechnego w poprzednich latach zatrudniania pracow-
ników w placówkach handlowych w święta oraz udzielania im niepłatnej przerwy w pra-
cy nieuregulowanej w postanowieniach umowy o pracę czy w przepisach wewnątrzza-
kładowych. Niewątpliwie wynika to z coraz powszechniejszej znajomości przepisów w 
tym zakresie, działalności inspektorów pracy, ale też zmiany mentalności pracodaw-
ców, zwłaszcza w dużych placówkach handlowych. Podczas kontroli nie stwierdzono, 
aby pracodawcy skorzystali z nowych uregulowań Kodeksu pracy stosując przedłużony 
do 12-u miesięcy okres rozliczeniowy czy wprowadzając tzw. ruchomy rozkład czasu 
pracy. Prawdopodobnie wynika to z dość krótkiego obowiązywania nowych przepisów. 
W związku z tym nie jest możliwa ocena wprowadzonych uregulowań z uwzględnie-
niem aspektu praktycznego. 

Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki kontroli celowe jest dalsze prowadze-
nie kontroli ukierunkowanych na sprawdzenie przepisów o czasie pracy. Kontrole po-
winny być prowadzone w podmiotach należących do różnych branż. 
 
3.27.  Kontrole placówek handlowych 
 

W 2013 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, kontrolowano wielkopowierzch-
niowe placówki handlowe oraz mniejsze placówki handlu detalicznego, aby określić 
rodzaj i skalę występujących w nich nieprawidłowości oraz podjąć stosowne działania 
celem ich wyeliminowania. 
 

Placówki wielkopowierzchniowe 
 

W ramach tego tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 18 kontroli w wielko-
powierzchniowych placówkach handlowych, w których łącznie zatrudnionych było 988 
pracowników, w tym 832 kobiety. Siedem placówek było kontrolowanych po raz pierw-
szy, a w pozostałych 11 placówkach były to kolejne kontrole. W większości placówek 
wielkopowierzchniowych stwierdzono nieliczne, incydentalne nieprawidłowości z za-
kresu prawnej ochrony. Nie miały one charakteru złośliwego czy umyślnego naruszenia 
praw pracowniczych ale były wynikiem niedopatrzenia lub zaniedbania. W zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy istotne nieprawidłowości stwierdzono w 2 placówkach. 
W pozostałych placówkach stwierdzono nieliczne lub drobne nieprawidłowości. W ta-
beli zamieszczonej poniżej przedstawiono stwierdzone nieprawidłowości. 
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Tabela 3.27.1. Stwierdzone nieprawidłowości - praworządność 
 

Badane zagadnienie - uchybienia 

Praco-
dawcy  
objęci 
bada-
niem  

Pracodawcy, u 
których stwier-

dzono 

braki uchy-
bienia 

 

Regulamin pracy 14 - 2 
Regulamin wynagradzania 13 - 1 
Prowadzenie akt osobowych 18 - 1 
Świadectwa pracy 9 1 1 
Ewidencja czasu pracy 18 - 2 
Zapewnienie dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 18 2 1 
Zapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy 18 1  
Zapewnienie odpoczynku dobowego  18 2  
Zapewnienie odpoczynku tygodniowego 17 4  
Jednokrotne zatrudnienie w dobie roboczej  15 1  
Udzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich 
prawo, nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego 15 - 2 

 
Tabela 3.27.2. Stwierdzone nieprawidłowości - bhp 

 

Badane zagadnienie - uchybienia 

Praco-
dawcy  
objęci 
bada-
niem  

Pracodawcy, u 
których stwier-

dzono 

braki uchy-
bienia 

     

Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż ogólny) 18 - 1 
Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż stanowiskowy) 18 1 - 
Szkolenie okresowe pracowników 15 - 1 
Ryzyko zawodowe 18 1 2 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze 17 1 2 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej 16 1 4 
Pomieszczenia higienicznosanitarne 18 1 11 
- wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 18  9 
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych w obiektach 15 2 6 
Wyznaczenie dróg transportowych 18 2 1 
Utrzymanie dróg, schodów, pochylni, pomostów i ramp  17 2 3 
Ład i porządek w ciągach komunikacyjnych i transportowych 18 2 9 
Możliwość szybkiego wydostania się pracowników na otwartą przestrzeń 17 - 3 
Instrukcje bhp dotyczące wykonywanych prac 18 1 1 
Przestrzeganie normatywów przemieszczanych przedmiotów 17 - 4 
Możliwość odpoczynku prac. wykonujących prace stale w pozycji stojącej 15 1 3 
Opracowanie zasad ruchu na drogach zakładowych 12 - 1 
Stan wózków jezdniowych z napędem silnikowym 10 - 1 
Decyzja UDT zezwalająca na eksploatację urządzenia 8 1 - 
Instrukcja bhp dotycząca obsługi maszyn i urządzeń 17 3 - 
Możliwość wydostania się z komory chłodniczej 14 - 1 
Pomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych 18 - 1 
Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 16 - 6 
Instrukcja magazynowania i składowania towarów 18 1 1 
Przystosowanie magazynów do składowanych towarów 17 - 1 
Składowanie towarów 18 1 10 
 

W efekcie podjętych działań usunięto zdecydowaną większość stwierdzonych 
nieprawidłowości (na dzień kontroli wykonano 88% wydanych decyzji oraz uwzględnio-
no 69% wniosków). 

Wyniki kontroli w placówkach wielkopowierzchniowych wykazały po raz kolejny, 
że stan przestrzegania przepisów prawa pracy w tych placówkach jest znacznie lepszy 
niż w małych placówkach handlowych. W szczególności, w placówkach wielkopo-
wierzchniowych nie stwierdza się zatrudniania „na czarno” czy płacenia wynagrodzenia 
za pracę poza ewidencją. Nieprzestrzeganie pięciodniowego tygodnia pracy stwierdza 
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się sporadycznie. W placówkach wielkopowierzchniowych należących do międzynaro-
dowych sieci handlowych tworzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, któ-
rego w małych placówkach nie ma. Problemem jest natomiast fakt wykonywania w tych 
placówkach ciężkiej pracy za stosunkowo niskim wynagrodzeniem. Fakt ten jest 
przedmiotem protestów związków zawodowych działających w tych placówkach i jest 
eksponowany przez środki masowego przekazu. Warunki pracy w zakresie bezpie-
czeństwa i higieny pracy w placówkach wielkopowierzchniowych są znacznie bardziej 
uciążliwe niż w małych placówkach. Uciążliwości te związane są głownie z transporto-
waniem i magazynowaniem towarów. W toku kontroli zwracano szczególną uwagę na 
przestrzeganie norm dotyczących przenoszenia i przewożenia ciężarów oraz na za-
pewnienie przez pracodawcę odpowiedniego wyposażenia technicznego w celu wyeli-
minowania potrzeby ręcznego przemieszczenia ciężarów. 
 
Mniejsze placówki handlowe 

 
W 2013 roku inspektorzy pracy, w związku z realizacją tematu, przeprowadzili 

78 kontroli w zakresie przestrzegania prawa pracy przez pracodawców prowadzących 
mniejsze placówki handlowe, w tym w 18 placówkach kontrole przeprowadzono w 
związku ze skargami pracowników. W skontrolowanych jednostkach zatrudniano łącz-
nie 457 pracowników, w tym 264 kobiety.   

W obszarze praworządności najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły niepro-
wadzenia ewidencji czasu pracy oraz nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy. Na 
przykład w siedmiu zakładach stwierdzono, że nie prowadzono ewidencji czasu pracy, 
a w kolejnych ośmiu stwierdzono uchybienia w jej prowadzeniu. W jednym szczególnie 
rażącym przypadku, w związku z nierzetelnym ewidencjonowaniem czasu pracy skie-
rowano zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Proku-
ratura wszczęła w tej sprawie dochodzenie. W obszarze bezpieczeństwa i higieny pra-
cy najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły braku pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej (braki stwierdzono w 33 placówkach), braku przeszkole-
nia pracodawcy w zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (w przypadku 24 
pracodawców), nieprzeprowadzenia szkolenia okresowego pracowników w zakresie 
bhp (u 23 pracodawców) oraz niepoddania pracowników profilaktycznym badaniom 
lekarskim (u 25 pracodawców). W tabelach zamieszczonych poniżej przedstawiono 
stwierdzone nieprawidłowości. 

 
Tabela 3.27.3. Stwierdzone nieprawidłowości - praworządność 

 

Badane zagadnienie - uchybienia 

Praco-
dawcy  
objęci 
bada-
niem  

Pracodawcy, u 
których stwier-

dzono 

braki uchy-
bienia 

 

Regulamin pracy 13 1 3 
Regulamin wynagradzania 8 1 1 
Prowadzenie akt osobowych 78 - 30 
Zawarcie umowy o pracę 78 3 15 
Świadectwa pracy 38 - 7 
Ewidencja czasu pracy 74 7 8 
Zapewnienie dni wolnych wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 68 4 2 
Rekompensata pracy w niedziele, święto innym dniem wolnym / wynagrodzeniem 57 3 - 
Zapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy 59 2  
Zapewnienie odpoczynku dobowego  69 3  
Zapewnienie odpoczynku tygodniowego 68 4  
Jednokrotne zatrudnienie w dobie roboczej  59 1  
Zatrudnianie pracowników w granicach dopuszczalnej liczby godzin 
nadliczbowych przeciętnie w tygodniu 58 2  

Wypłata wynagrodzenia: 
- w terminie 71 5  
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- co najmniej równego minimalnemu 70 1 - 
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 48 2 1 
Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej 32 1 - 
Ekwiwalent za urlop 32 1 3 
Udzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich 
prawo, nie później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego 48 - 4 
 

Tabela 3.27.4. Stwierdzone nieprawidłowości - bhp 
 

Badane zagadnienie - uchybienia 

Praco-
dawcy  
objęci 
bada-
niem  

Pracodawcy, u 
których stwier-

dzono 

braki uchy-
bienia 

     

Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż ogólny) 78 13 15 
Szkolenie wstępne pracowników (instruktaż stanowiskowy) 78 13 13 
Szkolenie okresowe pracowników 62 23 4 
Szkolenie pracodawcy 72 24 1 
Profilaktyczne badania lekarskie 78 25 19 
Ryzyko zawodowe 78 25 3 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze 64 12 14 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej 39 - 6 
Funkcjonowanie służby bhp (lub powierzenie zadań tej służby innym osobom) 64 19 4 
Pomieszczenia higienicznosanitarne 68 - 7 
- wyposażenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 68  6 
Zabezpieczenie st. pracy przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz 64 2 - 
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych w obiektach 44 6 - 
Utrzymanie dróg, schodów, pochylni, pomostów i ramp  50 1 - 
Ład i porządek w ciągach komunikacyjnych i transportowych 59 7 6 
Możliwość szybkiego wydostania się pracowników na otwartą przestrzeń 62 2 - 
Instrukcje bhp dotyczące wykonywanych prac 55 12 - 
Przestrzeganie normatywów przemieszczanych przedmiotów 21 - 1 
Możliwość odpoczynku prac. wykonujących prace stale w pozycji stojącej 66 4 - 
Opracowanie zasad ruchu na drogach zakładowych 15 - 1 
Instrukcja bhp dotycząca obsługi maszyn i urządzeń 37 12 - 
Możliwość wydostania się z komory chłodniczej 6 - 1 
Pomiary skuteczności ochron przeciwporażeniowych 63 33 3 
Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 51 9 8 
Instrukcja magazynowania i składowania towarów 55 15 - 
Przystosowanie magazynów do składowanych towarów 53 2 1 
Składowanie towarów 56 3 12 
 

W efekcie działań inspektorów pracy ww. nieprawidłowości zostały w zdecydo-
wanej większości usunięte (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 92% 
wydanych decyzji i uwzględniono 89% wniosków skierowanych do pracodawców). W 
efekcie ich realizacji na przykład: 

− 3 pracownikom wydano prawidłowo sporządzone umowy o pracę ( określono 
czas trwania umowy na czas określony), 

− 16 pracownikom wypłacono 22.252 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w go-
dzinach nadliczbowych, 

− 6 pracownikom wypłacono 788 zł tytułem wynagrodzenia za pracę za pracę w 
dni wolne od pracy, za które nie udzielono innych dni wolnych, 

− założono ewidencję czasu pracy 3 pracowników, 
− 22 pracowników poddano wstępnemu, a 58 okresowemu szkoleniu w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− 54 pracowników poddano profilaktycznym badaniom lekarskim, 
− 25 pracodawców odbyło szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− w 19 placówkach powierzono wykonywania zadań służby bhp osobom posiada-

jącym odpowiednie kwalifikacje, 
− 30 pracownikom wydano należną odzież roboczą, 
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− w 18 placówkach przeprowadzono pomiary skuteczności ochrony przeciwpora-
żeniowej. 

Podsumowując, po raz kolejny należy podkreślić, że wyniki kontroli w małych placów-
kach handlowych wykazują znacznie więcej nieprawidłowości w zakresie przestrzega-
nia przepisów prawnej ochrony pracy niż w większych placówkach. Nieprawidłowości 
te są ponadto większej wagi, bo dotyczą tak ważnych dla pracownika spraw jak legal-
ność zatrudnienia czy prawo do pięciodniowego tygodnia pracy. 
 
3.28. Skargi i wnioski 
 
W 2013 roku do Okręgu wpłynęło 1760 skarg, z czego:  

- 1394 skierowano do rozpatrzenia,  
- 201 przekazano zgodnie z właściwością rzeczową lub miejscową,  
- 135 złożono ad acta, 
- 30 zostało wycofanych przez skarżących. 

 
Wykres 3.28.1. Skargi skierowane do rozpatrzenia w latach 2000-2013 

 
Wykres 3.28.2. Struktura przedmiotowa skarg – 2013 r. 

 
Ponad połowa skarg wpłynęła od pracowników i byłych pracowników. Prawie co 

trzecia skarga była anonimowa, a co trzydziesta wpłynęła od związków zawodowych. 
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Spośród skarg skierowanych do rozpatrzenia za zasadne uznano 345 skarg, za 
częściowo zasadne 344, a 369 oceniono jako bezzasadne. Pozostałe skargi i wnioski 
skierowane do rozpatrzenia nie zostały ocenione bądź są w trakcie rozpatrywania. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest najczęściej brak możliwości kontaktu z pracodaw-
cą i w konsekwencji niemożność przeprowadzenia kontroli, niewyrażenie przez skarżą-
cego zgody na ujawnienie swoich danych osobowych podczas kontroli w sytuacji, kiedy 
zgoda warunkuje rozpatrzenie skargi (np. skargi dotyczące mobbingu). Inną przyczyną 
może być stwierdzenie przez inspektora pracy faktu przechowywania dokumentacji 
pracowniczej w innym miejscu, znajdującym się poza właściwością miejscową Okręgu i 
konieczność przekazania skargi do innego okręgowego inspektoratu pracy. Część za-
rzutów podnoszonych w skargach nie została oceniona z uwagi na fakt, że wykraczają 
one poza kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. 

Tak jak w poprzednich latach, najliczniejszą grupę tematyczną skarg stanowiły 
skargi związane z wynagrodzeniem za pracę oraz innymi świadczeniami wynikają-
cymi ze stosunku pracy. Zgłoszone nieprawidłowości najczęściej dotyczyły niewypła-
cania i nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę, niewypłacania lub obni-
żania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, niewypłacania należnych 
premii regulaminowych, a także ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za czas choroby. Zdarzały się też sytuacje, w któ-
rych pracodawca bezpodstawnie potrącał pewne kwoty z wynagrodzenia, bez zgody 
pracownika. 

Kolejna pod względem liczebności grupa tematyczna skarg była związana z 
nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Główne naruszenia w ramach tej gru-
py dotyczyły niezgodności rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy, zawiera-
nia umów cywilnoprawnych w warunkach przemawiających za zawarciem umowy o 
pracę, rozwiązania umowy o pracę oraz niewydania świadectwa pracy i nieprawidło-
wości w treści świadectwa pracy. 
 Następną grupę stanowiły skargi związane z naruszaniem przepisów dotyczą-
cych czasu pracy. Sygnalizowane naruszenia dotyczyły najczęściej zatrudniania pra-
cowników w czasie przekraczającym dobowy wymiar czasu pracy, zatrudniania powy-
żej dopuszczalnej liczby godzin przeciętnie w tygodniu i powyżej przeciętnie pięciu dni 
w tygodniu, w przyjętym okresie rozliczeniowym. Ponadto, pracownicy często podnosili 
w skargach problem nieodzwierciedlania w dokumentacji pracowniczej faktycznie 
przepracowanego czasu pracy, z uwagi na prowadzenie nierzetelnej albo „podwójnej” 
ewidencji czasu pracy. Przeprowadzone kontrole wskazują również na powszechne 
zatrudnianie pracowników z naruszeniem prawa do 11-godzinnego odpoczynku dobo-
wego i 35-godzinnego tygodniowego. W większości przypadków praca wykonywana 
ponad wymiar i w godzinach nadliczbowych nie jest właściwie albo w ogóle rekompen-
sowana. Częstym zjawiskiem jest też zawieranie umów cywilnoprawnych (umowy zle-
cenia, umowy o dzieło) celem obchodzenia przepisów o wynagradzaniu za pracę 
świadczoną w godzinach nadliczbowych (zwłaszcza w przypadku pracowników ochro-
ny mienia). Pewna grupa skarg dotyczy również nieprawidłowości w związku z zatrud-
nianiem pracowników niepełnosprawnych. Pracodawcy wbrew obowiązkowi ustawo-
wemu nie dokonywali obniżenia ich wymiaru czasu pracy z 8 do 7 godzin dziennie, 
bądź odmawiali kierowania pracowników na badania celem zweryfikowania potrzeby 
obniżenia wymiaru czasu pracy (w stosunku do pracowników z orzeczonym umiarko-
wanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności). Zdarzało się również, że wpraw-
dzie pracodawcy dokonywali tego obniżenia, ale z jednoczesnym bezprawnym obniże-
niem wynagrodzenia. 

Dość liczną grupę stanowiły skargi dotyczące legalności zatrudnienia i innej 
pracy zarobkowej. Najczęściej podnoszone zarzuty dotyczyły zatrudniania przez pra-
codawcę osób bez potwierdzenia na piśmie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, 
niezgłoszenia osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do ubezpie-
czenia społecznego oraz podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarob-
kowej lub działalności bez powiadomienia właściwego urzędu pracy. Podstawową 
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przyczyną nielegalnego zatrudnienia jest zazwyczaj chęć uniknięcia przez pracodaw-
ców dodatkowych kosztów, jakie wiążą się z zatrudnianiem pracowników zgodnie z 
prawem. Inspektorzy pracy wskazują ponadto, że na nielegalną formę świadczenia 
pracy często godzą się sami pracobiorcy, dla których może być korzystne otrzymywa-
nie niezadeklarowanego wynagrodzenia, zwłaszcza jeśli jednocześnie pobierają zasi-
łek dla bezrobotnych albo korzystają z pomocy społecznej, co ma miejsce nader czę-
sto. Ponadto, wiele z takich osób nie dostrzega w ogóle potrzeby legalizacji pracy i nie 
widzi niczego niewłaściwego w swoim postępowaniu. Dzieje się tak dlatego, że praca 
„na czarno” nie spotyka się zazwyczaj z negatywną reakcją środowiska, a zatem osoba 
w ten sposób pracująca nie obawia się ostracyzmu środowiska, a często wręcz od-
wrotnie - może liczyć na społeczną akceptację swojego postępowania. 

Inna liczna grupa skarg dotyczyła problematyki związanej z udzielaniem urlopu 
wypoczynkowego. Głównie chodziło o nieudzielanie przysługujących pracownikom 
urlopów wypoczynkowych za 2013 rok we właściwym terminie, w tym również urlopów 
zaległych w nieprzekraczalnym terminie do końca trzeciego kwartału roku następnego 
oraz innych nieprawidłowości w tym zakresie. Ponadto, zgłaszane były problemy z 
właściwym udzielaniem urlopów bezpłatnych oraz odmową udzielania urlopów na żą-
danie. Zdarzają się też skargi, w których to skarżący podnoszą zarzuty niewłaściwego 
naliczania prawa do pierwszego urlopu i jego wymiaru. Problemów nastręcza też nali-
czenie urlopu po zmianie wymiaru czasu pracy w ciągu roku kalendarzowego oraz 
wymiaru urlopu dla pracowników młodocianych. Powszechna jest też praktyka narzu-
cania przez pracodawców terminów wykorzystywania urlopów, zarówno co do urlopu 
bieżącego jak i zaległego. 

Kolejna grupa skarg dotyczyła nieprawidłowości w zakresie gospodarowania 
zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Największą grupę stanowiły skargi 
związane z nieodprowadzaniem środków w ustawowym terminie na konto zakładowe-
go funduszu świadczeń socjalnych, nieprawidłowościami dotyczącymi regulaminu fun-
duszu i przekazywaniem środków funduszu na inne cele niż określone w ustawie oraz 
nietworzeniem funduszu pomimo obowiązku ustawowego. Zgłaszane były także zarzu-
ty polegające na nieuzgadnianiu kwestii związanych z funduszem z działającymi w 
zakładzie pracy organizacjami związkowymi. Coraz częściej podnoszone są w skar-
gach zarzuty niewłaściwego ustalania kręgu osób uprawnionych do korzystania ze 
środków funduszu oraz dyskryminowania ich w przydzielaniu pomocy z funduszu. 
Chodzi najczęściej o byłych pracowników, tj. rencistów i emerytów, osoby przebywają-
ce na urlopach macierzyńskich, wychowawczych czy bezpłatnych, pracowników prze-
jętych w trybie art. 231 Kodeksu pracy z innych zakładów pracy. 
 Skargi związane z wypadkami w pracy stanowiły ok. 3% rozpatrywanych 
skarg. Naruszenia z tej grupy tematycznej dotyczyły głównie nieprawidłowości z zakre-
su ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy przez zespół powypadkowy, 
niesporządzania dokumentacji powypadkowej, nieprzekazywania jej do ZUS. Ponadto, 
zdarzają się przypadki, w których to pracownicy, którzy ulegli wypadkowi wnoszą za-
rzuty niezgłoszenia go przez pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy (w przypadku 
wypadków ciężkich, zbiorowych lub śmiertelnych). Zdarzały się też skargi, dotyczące 
wypadków sprzed kilku lub nawet kilkunastu miesięcy. Na ich złożenie decydowali się 
byli pracownicy, już bez obawy o restrykcje ze strony pracodawcy. Nierzadko oczeki-
wano też od nas wsparcia prawnego w procesie ubiegania się o świadczenia z ubez-
pieczenia społecznego (np. prawo do renty), w związku niezdolnością do pracy z po-
wodu wypadku przy pracy. 

Wśród wniesionych skarg znajdowały się skargi dotyczące mobbingu i dys-
kryminacji – głównie przy kształtowaniu wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 
zatrudnienia. Zarejestrowano m.in. skargi związane z dyskryminacją przy awansowaniu 
lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą z uwagi na płeć, przynależ-
ność związkową czy niepełnosprawność. Podobnie było w przypadku dyskryminacji 
przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. Dys-
kryminowani byli pracownicy niepełnosprawni i określonej płci. Reasumując, można 

61 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2013 ROKU 
 

stwierdzić, że pracownicy często powołują się w skargach na zarzut nierównego trak-
towania w zatrudnieniu czy mobbing, nie rozróżniając zakresu pojęciowego obu pojęć 
lub ich nadużywając. Wiele przejawów działań pracodawcy traktowanych jest w skar-
gach jako mobbing czy dyskryminacja, tymczasem podczas działań kontrolnych okazu-
je się, że pracodawca zwyczajnie korzysta z przysługujących mu uprawnień władczych 
wynikających z przepisów prawa pracy, a zarzuty nie znajdują potwierdzenia. Zdarza 
się też, że pracownik jednorazowe, incydentalne zachowanie pracodawcy określa mia-
nem mobbingu i czyni z niego przedmiot skargi. Jednocześnie należy podkreślić, że 
zarzuty dotyczące dyskryminacji i mobbingu w środowisku pracy są trudne do potwier-
dzenia i udowodnienia podczas kontroli. Poza tym, sporo skarg traktujących o prakty-
kach mobbingowych wpływa anonimowo, co dodatkowo utrudnia, a czasem czyni 
wręcz niemożliwym ustalenie rzeczywistego stanu rzeczy. W takim przypadku pomoc-
ne jest poradnictwo w zakresie skierowania sprawy do sądu pracy, pomoc pracowni-
kom w pisaniu pism procesowych czy też pouczanie o stosowaniu ewentualnych środ-
ków zaradczych, np. posiłkowaniu się pomocą stowarzyszeń antymobbingowych dzia-
łających na terenie kraju. Pomocna może okazać się również anonimowa ankieta doty-
czącą mobbingu, którą inspektorzy pracy stosują w trakcie kontroli. Jest to jeden ze 
sposobów na rozpoznanie zjawiska mobbingu w środowisku pracy. Mając na uwadze 
powyższe, inspektorzy pracy sygnalizują pracodawcy, w formie wniosków zawartych w 
wystąpieniach, że stosowanie mobbingu lub dyskryminacji jest niezgodne z przepisami 
prawa pracy, bowiem to właśnie na pracodawcy, zgodnie z normą zawartą w art. 943 § 
1 Kodeksu pracy, ciąży obowiązek przeciwdziałania mobbingowi.  Pracowników nato-
miast pouczają o możliwości skierowania spraw do sądu pracy, który jest jedynym or-
ganem władnym dokonać obiektywnej oceny poszczególnych zachowań ewentualnego 
mobbera.  

Podsumowując, cztery główne tematy skarg, tj. wynagrodzenia za pracę, na-
wiązanie i rozwiązanie stosunku pracy, czas pracy oraz legalność zatrudnienia dominu-
ją niezmiennie od kilku lat. Takie same pozostają również przyczyny powstawania nie-
prawidłowości: nieznajomość przepisów prawa przez pracodawców lub osoby działają-
ce w ich imieniu, niestabilna sytuacja finansowa pracodawców, a także świadome na-
ruszanie uprawnień pracowniczych. 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, które postrzegane są jako wysokie. Rozwiązania powyższego 
problemu należy upatrywać przede wszystkim w wychwyceniu najbardziej skrajnych 
przypadków poprzez wzmożenie czynności kontrolnych lub patrząc globalnie – poprzez 
obniżenie kosztów pracy lub obostrzenie przepisów o odpowiedzialności karnej za 
przedmiotowe naruszenia przepisów. Należy uznać, że skargi pracownicze spełniają 
swoją rolę w zakresie sygnalizowania nieprawidłowości istniejących w zakładach pracy 
i umożliwiają interweniowanie właśnie tam, gdzie naruszenia prawa wyrządzają znacz-
ną dolegliwość pracownikom. Ponadto w trakcie rozpatrywania skarg istnieje możli-
wość skontrolowania bieżącej sytuacji w zakładzie pracy pod względem przestrzegania 
przepisów prawa pracy oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
3.29. Kontrole zakończone odebraniem oświadczenia od podmiotu kontrolowa-

nego 
 

Zgodnie z art. 37a znowelizowanej, z dniem 8 sierpnia 2011 roku, ustawy o 
Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy pracy mogą odstąpić – w uzasadnionych 
przypadkach – od stosowania środków prawnych i poprzestać na ustnym pouczeniu 
kontrolowanego podmiotu, który następnie składa oświadczenie o terminie usunięcia 
ujawnionych uchybień. Rozwiązanie to może dotyczyć pracodawców rozpoczynających 
działalność, a także podmiotów, u których nie stwierdzono bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracujących oraz wykroczeń z winy umyślnej.  

62 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2013 ROKU 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy w dwóch przypadkach korzystali z tej instytucji i 
odstąpili od stosowania środków prawnych, poprzestając na ustnym pouczeniu o spo-
sobach zgodnego z wymogami prawa zorganizowania pracy i odebrali od podmiotu 
kontrolowanego oświadczenia o terminie usunięcia ujawnionych w toku kontroli uchy-
bień. W obu przypadkach na dzień sporządzania niniejszej informacji jeszcze nie prze-
prowadzono kontroli sprawdzającej (kontrole przeprowadzono w grudniu) i nie można 
ocenić skuteczności tej formy odziaływania na pracodawców. Takiej oceny można do-
konać jedynie na podstawie wcześniejszych kontroli. W 2012 roku w jednym przypadku 
korzystano z tej instytucji. Po pierwszej kontroli przeprowadzonej w lutym 2012 roku 
inspektor pracy odstąpił od stosowania środków prawnych poprzestając na ustnym 
pouczeniu o sposobach zgodnego z wymogami prawa zorganizowania pracy i odebra-
niu od podmiotu kontrolowanego oświadczenia o terminie usunięcia ujawnionych w 
toku kontroli uchybień. W ocenie inspektora pracodawca nie wykazał należytego zaan-
gażowania w sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Kolejną kontrolę w tym podmio-
cie przeprowadzono w październiku 2012 roku. W trakcie tej kontroli ustalono, że pra-
codawca wprawdzie podjął działania mające na celu usunięcie stwierdzonych uchy-
bień, ale nie były one dostateczne i nie wszystkie uchybienia zostały usunięte. W 
związku z tym, po ponownej kontroli inspektor pracy wydał nakaz oraz skierował do 
pracodawcy wystąpienie zobowiązujące do usunięcia nieprawidłowości. Dopiero po 
zastosowaniu tych środków prawnych uchybienia zostały usunięte. 
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IV. DZIAŁANOŚĆ – WYNIKI KONTROLI  
UJĘTYCH W PLANIE NA 2013 ROK 
 

4.1.  Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnieniu 
 

W związku z trudną sytuacją na polskim rynku pracy (i nasilającą się tendencją 
do minimalizowania kosztów zatrudnienia), inspektorzy pracy w trakcie kontroli reali-
zowanych w ramach tematu zwracali szczególną uwagę na kwestię zawierania przez 
pracodawców umów cywilnoprawnych i terminowych. Kontrole realizowaliśmy w ra-
mach czterech podtematów: 

a) Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie 
stosunku pracy – kontrole skargowe. 

b) Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie 
stosunku pracy – pozostałe kontrole. 

c) Zawieranie umów terminowych − kontrole skargowe. 
d) Zawieranie umów terminowych − pozostałe kontrole. 

Poniżej informacja dotycząca tych kontroli. 
 
a) Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie 

stosunku pracy – kontrole skargowe 
 

W 2013 roku w ramach tematu, w związku ze skargami, przeprowadzono 22 
kontrole u 22 pracodawców. Przedmiotem skarg było w głównej mierze powierzanie 
pracy zarobkowej w oparciu o umowy cywilnoprawne, podczas gdy zdaniem skarżą-
cych powinni oni mieć umowę o pracę. W ocenie inspektorów pracy 15 skarg było za-
sadnych, a 7 niezasadnych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspek-
torzy pracy skierowali do pracodawców 15 wniosków oraz wydali 2 polecenia. Nato-
miast nie kierowali powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy, ponieważ w trakcie 
kontroli pracodawca przekształcał umowy cywilnoprawne zawarte ze swoimi pracowni-
kami, w związku z czym nie było konieczności kierowania sprawy do sądu pracy. Po-
nadto w sytuacjach, gdy pracodawca zawierał umowy zlecenia bądź o dzieło z wła-
snymi pracownikami, niezasadne było kierowanie pozwów, bowiem osoby te były w 
stosunku pracy, a pracodawca w formie umów zlecenia powierzał im dodatkową pracę 
w celu ominięcia przepisów o godzinach nadliczbowych. Zdarzały się również sytuacje, 
że osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, pomimo że okolicz-
ności wskazywały na spełnienie przesłanek zawartych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, nie 
chciały przekształcania łączącego je stosunku prawnego w umowę o pracę. 
 
b) Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie 

stosunku pracy – pozostałe kontrole 
 

W 2013 roku w ramach tematu skontrolowano 50 pracodawców. W ocenie in-
spektorów pracy 7 z nich zawierało umowy cywilnoprawne w warunkach właściwych 
dla stosunku pracy. Łącznie stwierdzono u nich 103 takie umowy, w tym 77 umów zle-
cenia i 25 umów o dzieło. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspekto-
rzy pracy skierowali 15 wniosków w wystąpieniach oraz 4 polecenia. Również w przy-
padku tych kontroli nie kierowano powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy ze 
względów opisanych już wyżej (patrz punkt 4.1. a) niniejszego sprawozdania). W wyni-
ku działań podjętych przez inspektorów pracy 30 pracownikom potwierdzono zatrud-
nienie w formie umowy o pracę.  

Podsumowując należy zauważyć, że pracodawcy zawierają z potencjalnymi 
pracownikami umowy cywilnoprawne, ponieważ wiąże się to z: 
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− obniżeniem kosztów pracy – obciążenia podatkowe pracodawcy i pracowni-
ka z tytułu umów cywilnoprawnych są niższe lub znacznie niższe niż z tytułu 
umów o pracę. Z tego względu pracodawca może zaoferować pracownikowi 
wyższą płacę netto przy niższych kosztach własnych. Pracodawca nie ma 
obowiązku odprowadzania składek do ZUS od pracowników zatrudnionych 
na podstawie umowy o dzieło. Ponadto do umów cywilnoprawnych nie sto-
suje się wymogu zapłaty pracownikowi co najmniej wynagrodzenia minimal-
nego, zgodnie z ustawą z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodze-
niu za pracę, 

− zwiększenie elastyczności zatrudnienia – umowa o pracę wprowadza bar-
dzo sformalizowane i regulowane przepisami procedury zwolnienia pracow-
nika, których przejście może być bardzo długotrwałe i kosztowne ze wzglę-
du na przewlekłość postępowań w sądach pracy oraz łatwość "ucieczki" na 
zwolnienie lekarskie,  

− obniżenie kosztów zwalniania pracowników: jeśli strony nie postanowią ina-
czej, można rozwiązać lub wypowiedzieć umowę cywilnoprawną bez ko-
nieczności zachowania okresu wypowiedzenia, przysługującego pracowni-
kowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę; nie trzeba również wy-
płacać odpraw, ekwiwalentów urlopowych itp.,  

− unikaniem zapłaty pracownikowi za wydłużony czas pracy i nadgodziny – w 
przypadku umów cywilnoprawnych, jeśli strony nie postanowią inaczej, czas 
pracy nie jest rejestrowany, a zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła itp. nie 
przysługuje dodatkowa zapłata za nadgodziny. 

Ponadto często pracodawcy „sprawdzają” przydatność pracownika do pracy na danym 
stanowisku pracy poprzez zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych rezygnując z 
zawierania umowy na okres próbny.  

Mając na uwadze powyższe, w kolejnych latach w trakcie kontroli inspektorzy 
pracy nadal szczególną uwagę będą zwracać na kwestię zawierania przez pracodaw-
ców umów cywilnoprawnych.  
 
c) Zawieranie umów terminowych − kontrole skargowe 
 

W 2013 roku w związku z 3 skargami przeprowadzono 3 kontrole, w trakcie któ-
rych sprawdzano 34 umowy okresowe. Skargi dotyczyły zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę zawartej na czas określony, podczas gdy zdaniem skarżących powinny 
to być umowy o pracę zawarte na czas nieokreślony (umowy zawarte od 3 do 12 mie-
sięcy). Wszystkie skargi okazały się bezzasadne. Co do zasady pracodawcy prze-
strzegali przepisów dotyczących zatrudniania pracowników na podstawie umów okre-
sowych. Ze względu na niewielką ilość kontroli skargowych w tym zakresie nie można 
pokusić się o szersze podsumowanie oraz wnioski dotyczące oceny stanu przestrze-
gania przepisów dotyczących zawierania i rozwiązywania umów terminowych (takie 
podsumowanie zawarto w kolejnej części sprawozdania). 
 
d) Zawieranie umów terminowych − pozostałe kontrole 
 

W 2013 roku w ramach tematu skontrolowano 55 pracodawców. Kontrolowani 
pracodawcy zawarli umowy o pracę na czas określony: 

− do 3 miesięcy – 27 umów, 
− od 3 do 6 miesięcy – 15 umów, 
− powyżej 6 miesięcy do roku – 58 umów, 
− powyżej roku do 3 lat – 120 umów, 
− powyżej 3 do 5 lat – 148 umów, 
− powyżej 5 lat – 153 umowy. 
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W poniższej tabeli przedstawione zostały istotne zagadnienia objęte kontrolą 
oraz liczba zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości w badanych zagadnie-
niach. 
 

Tabela 4.1. Zawieranie umów terminowych 
 

Zagadnienie objęte kontrolą 

Liczba pracowni-
ków, wobec których 

stwierdzono nie-
prawidłowości 

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony, pomimo braku w 
umowie o pracę klauzuli wskazującej na możliwość wypowiedzenie takiej umowy 

2 pracowników 

Zawieranie umów o pracę na czas określony dłuższy niż 3 lata 214 pracowników 
Zawieranie umów o pracę na okres próbny dłuższy niż 3 miesiące 1 pracownik 
Zawieranie kolejnej umowy o pracę z naruszeniem art. 25¹ § 1 Kodeksu pracy 3 pracowników 
 

Przeprowadzone kontrole potwierdziły, że skala zatrudniania pracowników na 
podstawie długoterminowych umów o pracę jest niezwykle duża. Blisko 60% umów o 
pracę na czas określony to umowy o pracę zawarte na czas dłuższy niż 3 lata. Długo-
terminowe umowy o pracę są „plagą” na rynku pracy. Nie łamią wprost przepisów Ko-
deksu pracy, brak bowiem stosownej regulacji reglamentującej długość trwania umowy 
o pracę na czas określony. Mimo braku stosownych przepisów w tym zakresie, ustale-
nie długości trwania umowy o pracę na czas określony nie jest jednak pozostawione 
całkowicie dowolnemu uznaniu pracownika i pracodawcy. Określając czas trwania ta-
kiej terminowej umowy o pracę, należy bowiem mieć zawsze na względzie cel jej za-
warcia. W odniesieniu zaś do umowy o pracę na czas określony, celem tym będzie 
niewątpliwie wykonywanie przez pracownika określonych zadań przez wskazany okres 
czasu. Może to być zarówno okres bardzo krótki jak i relatywnie długi, w zależności od 
rzeczywistych potrzeb stron stosunku pracy. Niemniej jednak ustalenie zbyt długiego 
okresu trwania takiej umowy, np. 10 czy 20 lat może być uznane za nadużycie prawa. 
Trudno bowiem znaleźć jakieś racjonalne lub obiektywne przesłanki uzasadniające 
zawieranie takich długoterminowych umów o pracę. Szczególnie wobec oczywistej 
preferencji naszego ustawodawcy dotyczącej zatrudnienia na czas nieokreślony wobec 
zatrudnienia czasowego. Mając to na uwadze, inspektorzy pracy kierowali w tej kwestii 
wystąpienia. W efekcie podjętych działań usunięto prawie wszystkie stwierdzone nie-
prawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji uwzględniono 86% wyda-
nych wniosków). 

Podsumowując, niestety ostatnie orzeczenia Sądu Najwyższego nie dają jed-
noznacznej odpowiedzi na pytanie, ile maksymalnie może trwać umowa o pracę na 
czas określony. Każdy stan faktyczny powinien być bowiem rozpatrywany indywidual-
nie z uwzględnieniem okoliczności konkretnego przypadku. Mając to na uwadze w ko-
lejnych latach planujemy kontrole w tym obszarze. 

 
4.2. Wzmożony nadzór 
 

Na terenie działania OIP kontrolami realizowanymi w ramach tematu objęto 4 
zakłady produkcyjne z branży drzewnej, w których łącznie było zatrudnionych 637 pra-
cowników, w tym 314 pracowało w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze 
środowiskiem pracy. W 2013 roku w tych zakładach inspektorzy pracy przeprowadzili 
łącznie 9 kontroli. W efekcie działań inspektorów i pracodawców poprawę warunków 
pracy osiągnięto we wszystkich zakładach. Każdy z zakładów wykazał się działaniami, 
które w mniejszym lub większym stopniu prowadziły do poprawy warunków bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Niemniej należy podkreślić, że trzy z czterech zakładów są w 
pierwszym roku realizacji tematu, dlatego za wcześnie na wyciąganie daleko idących 
wniosków. Czwarty zakład był objęty wzmożonym nadzorem w latach 2011-2013. W 
zakładzie tym dokonano wielu inwestycji mających na celu modernizację parku maszy-
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nowego oraz poprawę warunków i komfortu pracy. W zakładzie tym znacznie zmniej-
szyła się liczba wypadków (z 18 w 2012 roku do 10 w 2013 roku). 

Tabela 4.2. Efekty osiągnięte w zakładach znajdujących się pod szczególnym nadzorem  
 

Zakład nr 1  Uzyskano poprawę warunków pracy w narażeniu na hałas przez wykonanie prac 
modernizacyjnych w obrabiarkach do drewna oraz ich remontów, zainstalowano no-
wy trak. Pokryto sufit w hali obrabiarek materiałem dźwiękochłonnym, metalowe czę-
ści maszyn (rynny do lamelek, wewnętrzne części osłon) podklejono matami tłumią-
cymi dźwięki. Halę sortowania oddzielono ścianą dźwiękochłonną od maszyn generu-
jących hałas. W wyniku podjętych prac modernizacyjnych zmniejszono wielkość ha-
łasu dla 60 pracowników. 

 Zmniejszono zagrożenia wypadkowe przez wykonanie osłon na ruchomych elemen-
tach maszyn stwarzających zagrożenia. 

 

Zakład nr 2  Ograniczenie zagrożeń wypadkowych, co skutkowało poprawą wskaźników wypad-
kowych. W 2013 roku w stosunku do 2012 roku uległ zmniejszeniu o około 7% (z 60,6 
do 56,1) wskaźnik częstotliwości. Zmniejszył się również wskaźnik ciężkości – z 53,8 
do 14,3. 

 Ograniczenie zagrożeń chorobowych (zmniejszyła się liczba osób narażonych na 
ponadnormatywny hałas – spadek z 73 do 68 osób, przy wzroście zatrudnienia). 

 

Zakład nr 3  Pracodawca zapewnił właściwą temperaturę pracy w pomieszczeniach produkcyj-
nych – powstała nowa kotłownia z dwoma piecami o łącznej mocy 3 MW. Zainstalo-
wano nagrzewnice w halach produkcyjnych, które w istotny sposób poprawiły ter-
miczny komfort pracy – 45 pracowników.  

 Pracodawca jest w trakcie modernizacji parku maszynowego, np. zakupiono 2 nowe 
wózki jezdniowe z napędem silnikowym, eliminując wózki stare.  

 Zagrożenia wypadkowe ograniczono dla 44 osób. 
 Wdrożono plan działań korygujących mających na celu obniżenie poziomu hałasu, 

posiadający następujące założenia: 
− dokonanie odpowiedniej konserwacji maszyny poprzez eliminacje hałasu 

odbitego (przegląd, odpowiednie smarowanie, wyważenie części), 
− zastosowanie materiałów pochłaniających dźwięk, 
− objęcie pracowników narażonych profilaktycznymi badaniami audiometrycz-

nymi, 
− informowanie pracowników w zakresie poprawnego i bezpiecznego posługi-

wania się środkami pracy, 
− zapewnienie stosowania odpowiednio dobranych środków ochrony słuchu, 
− skrócenie czasu pracy w warunkach narażenia na hałas, rotacje pracowni-

ków, przerwy w pracy. 
 

Zakład nr 4  Nastąpiło ograniczenie zagrożeń chorobowych i wypadkowych w efekcie wykonania 
prac modernizacyjnych i remontów, zainstalowania nowych maszyn i urządzeń tech-
nicznych. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych i chorobowych dotyczy 78 osób.  

 W celu poprawienia mikroklimatu i natężenia oświetlenia na linii okleinowania wymie-
niono układy grzewcze w agregacie grzewczym oraz wymieniono zużyte żarniki w 
agregacie lampowym. 

 
Podsumowując, ograniczenie zagrożeń chorobowych i wypadkowych osiągnięto 

poprzez wykonanie prac modernizacyjnych i remontów, instalowanie nowych maszyn i 
urządzeń technicznych, zmianę technologii lub eliminację z produkcji szkodliwych su-
rowców. Nasze działania kontrolne (a także doradcze, informacyjne) w zakładach obję-
tych wzmożonym nadzorem nakierowane są przede wszystkim na likwidację lub przy-
najmniej ograniczenie występujących zagrożeń. Ponadto systematyczne kontrole skła-
niają pracodawców do podejmowania konkretnych przedsięwzięć na rzecz poprawy 
warunków pracy, pomimo bardzo trudnej nieraz sytuacji finansowej. Wieloletnie do-
świadczenia wskazują, że działania te sprawdzają się i przynoszą oczekiwane efekty.  
 
4.3. Zarządzanie bezpieczeństwem w średnich i dużych zakładach, w których 

wystąpiły wypadki przy pracy 
 
Celem kontroli przeprowadzonych w ramach realizowanego tematu było spraw-

dzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad dotyczących oceny ryzy-
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ka zawodowego oraz podejmowania środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko 
w aspekcie wypadków przy pracy, które miały miejsce w zakładzie. Temat był realizo-
waliśmy w ramach trzech podtematów: kontroli, ponownych kontroli oraz kontroli za-
kładów, które odstąpiły od programu prewencyjnego realizowanego w 2012 roku. Kon-
trolami objęto zakłady z różnych działów gospodarki narodowej. 

 
a) Kontrole  

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

skach objętych kontrolą zatrudnionych było 1600 pracowników, w tym 815 kobiet i 436 
niepełnosprawnych. Inspektorzy pracy przeanalizowali 104 dokumentacje powypadko-
we oraz 37 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. 

W wyniku kontroli inspektorzy pracy w ponad połowie kontrolowanych zakładów 
stwierdzili nieprawidłowości zarówno w sporządzaniu dokumentacji powypadkowych, 
jak i dokumentowaniu oceny ryzyka zawodowego. W poniższej tabeli przedstawione 
zostały istotne zagadnienia objęte kontrolą oraz liczba zakładów, w których stwierdzo-
no nieprawidłowości w badanych zagadnieniach. 
 

Tabela 4.3.1. Kontrole zarządzania bezpieczeństwem w małych zakładach  
 

Zagadnienia objęte kontrolą  
Liczba zakładów, w 
których stwierdzono 

nieprawidłowości 
 

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej 5 
Prowadzenie rejestru wypadków 5 
Ustalenie okoliczności wypadku 5 
Ustalenie przyczyn wypadku 5 
Określenie w protokole powypadkowym środków i wniosków profilaktycznych 3 
Przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 4 
Identyfikacja zagrożeń których aktywizacja doprowadziła do wypadku  2 
Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykony-
wana pracą (po zaistnieniu wypadku) 2 

Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku 1 
Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku o zagrożenia, 
których aktywizacja doprowadziła do wypadku 1 

Uczestniczenie przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego 4 
Uczestnictwo pracowników (poszkodowanych) w ocenie ryzyka zawodowego na 
stanowisku (przy pracach), na którym ulegli wypadkowi (przy wykonywaniu któ-
rych ulegli wypadkowi) 

5 

 
Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 5 zakładach wystąpiły nieprawidło-

wości dotyczące sporządzenia dokumentacji powypadkowej. Również w 5 zakładach 
stwierdzono braki lub uchybienia dotyczące prowadzenia rejestru wypadków, ustalania 
okoliczności wypadków oraz ustalania przyczyn wypadków.  Brak udokumentowanej 
oceny ryzyka zawodowego stwierdzono w 4 zakładach. Ponadto na 10 zakładów w 3 
odnotowano nieprawidłowości dotyczące szkoleń bhp, a w 2 nieprawidłowości związa-
ne z badaniami lekarskimi. 

W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowa-
nych środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie usunięto prawie wszyst-
kie stwierdzone uchybienia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 92% 
decyzji i 95% wniosków). 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że wiele dokumentacji powypadkowych 
oraz dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego nie spełniało wymagań wynikających z 
obowiązujących przepisów bhp. W zbadanych dokumentacjach powypadkowych naj-
więcej nieprawidłowości stwierdzono przy sporządzaniu dokumentacji oraz ustalaniu 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zdaniem inspektorów pracy, błędy 
stwierdzane w dokumentacjach powypadkowych są spowodowane najczęściej tym, że 
protokoły powypadkowe sporządzane są przez osoby, które nie posiadają należytego 
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przygotowania merytorycznego. Członkowie zespołów powypadkowych – przedstawi-
ciele załogi – w wielu przypadkach nie biorą udziału w dochodzeniu powypadkowym, a 
jedynie figurują w protokole powypadkowym, bo takie są wymagania wynikające z 
przepisów prawa pracy. Analiza dokumentacji oceny ryzyka zawodowego wykazała, że 
niektóre dokumenty oceny ryzyka sporządzone były w sposób nieczytelny dla pracow-
ników, jak również dla pracodawców. Dokumenty te często zawierały nawet kilkaset 
stron, co skutecznie zniechęcało pracowników i samych pracodawców do zapoznania 
się z tą dokumentacją. Zapoznanie pracowników z taką oceną ryzyka zawodowego 
ograniczało się jedynie do złożenia podpisów na odpowiedniej liście. Nieprawidłowości 
stwierdzone w dokumentacjach oceny ryzyka zawodowego wynikają między innymi z 
tego, że dokumentacje nie odnosiły się do konkretnych stanowisk pracy i sporządzane 
były z dala od tych stanowisk i bez udziału przedstawicieli pracowników w ocenie ryzy-
ka. 

 
b) Kontrole zakładów, które odstąpiły od programu prewencyjnego realizowa-

nego w 2012 roku 
 
W ramach podtematu inspektorzy pracy przeprowadzili 5 kontroli. Na stanowi-

skach objętych kontrolą zatrudnionych było 332 pracowników, w tym 108 kobiet, 13 
młodocianych i 12 niepełnosprawnych. Inspektorzy pracy przeanalizowali 21 dokumen-
tacji powypadkowych oraz 10 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. W poniższej 
tabeli przedstawione zostały istotne zagadnienia objęte kontrolą. 
 

Tabela 4.3.2. Kontrole zarządzania bezpieczeństwem w małych zakładach  
 

Zagadnienia objęte kontrolą  
Liczba zakładów, w 
których stwierdzono 

nieprawidłowości 
 

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej 3 
Ustalenie okoliczności wypadku 3 
Ustalenie przyczyn wypadku 3 
Określenie w protokole powypadkowym środków i wniosków profilaktycznych 2 
Przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego 1 
Identyfikacja zagrożeń których aktywizacja doprowadziła do wypadku  1 
Zaplanowanie działań korygujących i/lub zapobiegawczych po wyznaczeniu 
dopuszczalności ryzyka zawodowego 2 

Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku 3 
Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku o zagrożenia, 
których aktywizacja doprowadziła do wypadku 1 

Uczestniczenie przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego 3 
Uczestnictwo pracowników (poszkodowanych) w ocenie ryzyka zawodowego na 
stanowisku (przy pracach), na którym ulegli wypadkowi (przy wykonywaniu któ-
rych ulegli wypadkowi) 

4 

Szkolenie w zakresie bhp 2 
Badania lekarskie 1 

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

powypadkowe nie podają w protokołach przyczyn, które doprowadziły do wypadków. W 
3 zakładach stwierdzono nieprawidłowości dotyczące sporządzania protokołów powy-
padkowych. Duży odsetek nieprawidłowości stanowi brak uczestnictwa pracowników i 
pracowników poszkodowanych w ocenie ryzyka zawodowego przy pracach lub na sta-
nowisku na którym ulegli wypadkowi. Przeprowadzone kontrole wykazały, że wiele 
dokumentacji powypadkowych oraz dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego nie 
spełniało wymagań wynikających z obowiązujących przepisów bhp. Spośród 19 zba-
danych dokumentacji powypadkowych najwięcej nieprawidłowości stwierdzono przy 
ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Z 10 stanowisk pracy podda-
nych analizie na 2 stanowiskach nie dokonano udokumentowanej oceny ryzyka zawo-
dowego.  
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W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowa-
nych środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie usunięto prawie wszyst-
kie stwierdzone uchybienia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 88% 
decyzji i wszystkie wnioski). 

 
c) Ponowne kontrole 

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

skach objętych kontrolami zatrudnionych było 933 pracowników, w tym 776 kobiet i 46 
niepełnosprawnych. Inspektorzy pracy przeanalizowali 20 dokumentacji powypadko-
wych oraz 9 dokumentacji oceny ryzyka zawodowego. W poniższej tabeli przedstawio-
ne zostały istotne zagadnienia objęte kontrolą. 
 

Tabela 4.3.3. Kontrole zarządzania bezpieczeństwem w małych zakładach  
 

Zagadnienia objęte kontrolą  
Liczba zakładów, w 
których stwierdzono 

nieprawidłowości 
 

Ustalenie przyczyn wypadku 2 
Określenie w protokole powypadkowym środków i wniosków profilaktycznych 1 
Identyfikacja zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadku  1 
Uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku o zagrożenia, 
których aktywizacja doprowadziła do wypadku 1 

Uczestniczenie przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego 1 
Uczestnictwo pracowników (poszkodowanych) w ocenie ryzyka zawodowego na 
stanowisku (przy pracach), na którym ulegli wypadkowi (przy wykonywaniu któ-
rych ulegli wypadkowi) 

5 

Szkolenie w zakresie bhp 1 
 
Z danych zawartych w tabeli wynika, że w 2 kontrolowanych zakładach stwier-

dzono uchybienia przy ustalaniu przyczyn wypadku. Brak uczestnictwa pracowników i 
pracowników poszkodowanych w ocenie ryzyka zawodowego przy pracach lub na sta-
nowisku, na którym ulegli wypadkowi stwierdzono we wszystkich skontrolowanych za-
kładach. W 1 zakładzie stwierdzono brak szkolenia z zakresu bhp poszkodowanego 
pracownika. W 1 zakładzie w ocenie ryzyka zabrakło identyfikacji zagrożeń, których 
aktywizacja doprowadziła do wypadku.  

W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowa-
nych środki prawne, takie jak wystąpienia. W efekcie usunięto wszystkie stwierdzone 
uchybienia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano wszystkie wnioski). 

Ponowne kontrole wykazały, że w zakładach które kontrolowane były w 2011 
roku stwierdza się generalnie mniej nieprawidłowości dotyczących sporządzania do-
kumentacji powypadkowych oraz zagadnień oceny ryzyka zawodowego.  

Ze względu na problem wysokiej wypadkowości w zakładach pracy naszego 
województwa oraz osiągnięte efekty widzimy konieczność kontynuowania przedsię-
wzięć mających na celu ograniczenie zagrożeń wypadkowych, w tym kontynuowanie 
kontroli w ramach niniejszego tematu. 

 
4.4. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy 
 
 W 2013 roku w ramach tematu przeprowadzono 98 szczegółowych kontroli u 90 
pracodawców zatrudniających łącznie 2.580 pracowników, w tym 1373 kobiety i 37 
pracowników młodocianych. Naruszenia przepisów dotyczących wypłaty wynagrodze-
nia za pracę i innych świadczeń stwierdzono w trakcie 77 kontroli u pracodawców za-
trudniających łącznie 1820 pracowników. W poniższej tabeli przedstawione zostały 
zagadnienia objęte kontrolą oraz liczba zakładów, w których stwierdzono nieprawidło-
wości. 
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Tabela 4.4. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy –nieprawidłowości  
 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba 
kontroli,  
w któ-
rych 

problem 
badano 

Liczba 
kontroli,  
w któ-
rych 

stwier-
dzono 
braki 

Liczba 
kontroli,  

w których 
stwier-
dzono 

uchybie-
nia 

Liczba 
pracow-
ników,  

objętych 
bada-
niem 

Liczba 
pracowni-

ków,  
w przypad-
ku których 

stwierdzono 
braki 

Liczba 
pracowni-

ków,  
w przypad-
ku których 

stwierdzono 
uchybienia 

Wypłata wynagrodzenia: 
   - w terminie 

 
98 

 
24 

 
18 

 
2175 

 
464 

 
149 

   - co najmniej równego minimalnemu 98  3 2039  9 
   - w prawidłowej wysokości 98  7 1902  69 
Potrącenia z wynagrodzenia 51  8 787  78 
Wynagrodzenie/dodatek za pracę w godzi-
nach nadliczbowych 33 6 2 389 24 2 
Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbo-
wych 5 - 1 23 - 3 
Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w 
porze nocnej 21 3 2 143 12 16 
Ryczałt za pracę w porze nocnej 2 - - 13 - - 
Dodatek za pracę w niedziele i święta 10 1 2 116 1 2 
Wynagrodzenie za czas niewykonywania 
pracy, za który pracownik zachowuje prawo 
do wynagrodzenia 

13 3 - 116 9 - 

Wynagrodzenie za czas niezdolności do 
pracy 34 6 3 147 12 3 
Wynagrodzenie za urlop 50 1 - 320 1 - 
Ekwiwalent za urlop 47 16 13 113 34 13 
Należności z tytułu podróży służbowej 3 2 - 6 5 - 
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku 
pracy z przyczyn niedotyczących pracowni-
ka 

4 1 - 10 5 - 

Ekwiwalent za używanie odzieży własnej 14 4 2 124 20 9 
Ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży 26 13 2 204 68 12 

 
Inspektorzy pracy dokonując kontroli w temacie wypłaty wynagrodzeń i innych 

świadczeń ze stosunku pracy jako przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości wskazy-
wali: nieznajomość przepisów (w 67 przypadkach), brak środków finansowych (w 50 
przypadkach), bezpodstawne potrącenie (w 7 przypadkach), pomyłki w obliczeniu (w 5 
przypadkach), niewłaściwą metodę obliczania (w 3 przypadkach), pozostałe (9 przy-
padków). 

W celu usunięcia ww. uchybień, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowa-
nych środki prawne, takie jak decyzje i wystąpienia. W efekcie usunięto większość 
stwierdzonych uchybień (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 67% 
decyzji i 76% wniosków). 

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, że skala nieprawidłowości polegająca 
na niewypłaceniu bądź nieterminowym wypłaceniu wynagrodzenia za pracę jest 
ogromna. Zauważyć należy, że wiodącą przyczyną naruszenia przepisów w zakresie 
wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń była nieznajomość przepisów. Taka przy-
czyna najczęściej występowała w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wypłaty 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w terminie ustania stosunku pracy, niewypłace-
nia dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, niewypłacenia wynagro-
dzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, niewypłacenia ekwiwalentu za używanie 
własnej odzieży roboczej, ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej. Pro-
blem ten dotyczył przedsiębiorców wszystkich branż bez względu na formę prawną 
prowadzenia działalności, głównie u małych i średnich pracodawców. Należy tu zazna-
czyć, że nieznajomość przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę w go-
dzinach nadliczbowych związana często była z nieznajomością przepisów o czasie 
pracy, tj. pojęcia okresu rozliczeniowego i wymogu rozliczenia czasu pracy z uwzględ-
nieniem przyjętego w zakładzie okresu rozliczeniowego.  
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Kolejną przyczyną niewywiązania się z obowiązku terminowej wypłaty wyna-
grodzenia był brak środków finansowych. Pracodawcy wskazywali na te same proble-
my, które występowały i w latach ubiegłych, tj. brak zapłaty od kontrahentów za wyko-
nane usługi, produkty. Sprawy w sądach często trwają bardzo długo, tymczasem wo-
bec pracowników pracodawca musi wywiązać się z obowiązku zapłaty w obowiązują-
cych go terminach. Istotną sprawą rzutującą na kondycję przedsiębiorstw jest również 
zmniejszenie zapotrzebowania na usługi danej firmy. Wiążę się to niewątpliwie z ogól-
ną sytuacją w Polsce i dotyczy głównie pracodawców prowadzących działalność pro-
dukcyjną (produkcja wyrobów spożywczych, tekstylnych), powiązaną z budownictwem 
(wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyj-
nych; budowa dróg).  

Zwrócić należy uwagę na stosunkowo częsty problem dokonywania potrąceń z 
wynagrodzenia za pracę. Kontrole wykazały, że pracodawcy nie znają przepisów od-
nośnie kwot wolnych od potrąceń oraz wymogów formalnych dokonywania potrąceń za 
zgodą pracownika. Pracodawcy, a często i pracownicy nie mają świadomości, że do-
konanie potrącenia za zgodą tegoż pracownika obostrzone jest rygorem wyrażenia 
zgody na piśmie nawet w sytuacji, gdy spłacają pożyczki z kas zapomogowo-
pożyczkowych, opłacają składki na ubezpieczenie. Problem ten dotyczył przedsiębior-
ców wszystkich branż bez względu na formę prawną prowadzenia działalności oraz 
wielkość zatrudnienia  

Na zakończenie należy odnotować fakt, że w trakcie kontroli nie wykazano jako 
przyczyny niewywiązania się z obowiązku wypłaty świadczeń braku woli wywiązania 
się przez pracodawcę z ciążących nań obowiązków. Taka przyczyna, związana często 
z konfliktem interpersonalnym, jest typowa dla kontroli skargowych. Wyniki kontroli 
wskazują na konieczność prowadzenia dalszych działań, których przedmiotem byłaby 
ocena przestrzegania przepisów w zakresie ochrony wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy.          
 
4.5. Przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 6 kontroli w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych, w tym 4 kontrole 
przeprowadzono w agencjach zatrudnienia oraz 2 kontrole u pracodawców użytkowni-
ków. W wyniku tych kontroli stwierdzono naruszenia dotyczące zarówno przepisów 
ustawy o pracownikach tymczasowych, jak i również Kodeksu pracy.  

Do najczęstszych nieprawidłowości w agencjach zatrudnienia można zaliczyć 
uchybienia związane z uzgadnianiem na piśmie między pracodawcą użytkownikiem a 
agencją pracy tymczasowej warunków wykonywania pracy tymczasowej. Spośród 6 
zbadanych dokumentów w 3 przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowo-
ści. Następną ujawnioną grupą nieprawidłowości były uchybienia związane z zawiado-
mieniem osoby, której ma być powierzana praca tymczasowa (przed zawarciem umo-
wy o pracę), o uzgodnieniach dokonanych miedzy agencją zatrudnienia a pracodawcą 
użytkownikiem (spośród 47 zbadanych pracowników w przypadku 41 osób stwierdzono 
uchybienia). Znaczącą grupę nieprawidłowości stanowią uchybienia związane z prawi-
dłowym sporządzaniem umów o pracę między agencją, a pracownikiem tymczasowym. 
Podczas kontroli odnotowano 8 nieprawidłowo sporządzonych umów o pracę. Mniejszą 
skalę nieprawidłowości odnotowano w zakresie terminowości wypłacenia wynagrodze-
nia za pracę (spośród 47 zbadanych pracowników w 6 przypadkach stwierdzono uchy-
bienia). 

W czasie kontroli u pracodawców użytkowników najczęstszym uchybieniem by-
ło niewypełnianie obowiązków uzgodnionych z agencją pracy tymczasowej dotyczą-
cych zapewnienia osobom wykonującym pracę tymczasową bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy. W przypadku 11 osób objętych kontrolą w 6 przypadkach odno-
towano nieprawidłowości. 
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Na podstawie przeprowadzonych kontroli daje się zaobserwować negatywne 
zjawisko powierzania wykonywania pracy tymczasowej w ramach umów cywilnopraw-
nych. Z danych zgromadzonych podczas kontroli wynika, że 33 osobom powierzono 
wykonywanie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, głównie w charakterze 
opiekunek do osób starszych w Niemczech. 

W efekcie działań podjętych przez inspektorów pracy większość stwierdzonych 
nieprawidłowości została niezwłocznie usunięta w wyniku wydanych zaleceń pokon-
trolnych (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 76% wydanych środ-
ków prawnych). Mając na uwadze liczbę nieprawidłowości widzimy potrzebę konty-
nuowania kontroli w tym obszarze. 
 
4.6. Kontrole przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i 

higieny pracy w podmiotach leczniczych 
 

W roku sprawozdawczym kontrole podmiotów leczniczych realizowaliśmy w 
ramach dwóch podtematów: „Kontrole podmiotów leczniczych – prawna ochrona pra-
cy” i „Kontrole podmiotów leczniczych – bhp”. 
 
a) Kontrole podmiotów leczniczych – prawna ochrona pracy 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 13 kontroli w zakresie zgodności 
charakteru świadczonej pracy z rodzajem zawartej umowy, czasu pracy (w tym odpo-
czynku dobowego i tygodniowego), wypłaty wynagrodzenia, urlopów wypoczynkowych. 
Kontrolami objęto cztery grupy podmiotów leczniczych, tj.: publiczne i niepubliczne, 
całodobowe oraz ambulatoryjne. Ogółem w trzynastu skontrolowanych podmiotach 
leczniczych pracę świadczyło 3495 osób, a w ramach samozatrudnienia 620 osób. We 
wszystkich trzynastu zakładach opieki zdrowotnej inspektorzy pracy ujawnili nieprawi-
dłowości. W tabeli zamieszczonej poniżej określono zakres tych kontroli oraz stwier-
dzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 4.6. Placówki ochrony zdrowia – stwierdzone nieprawidłowości  
 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba zba-
danych 

dokumentów 
lub pracowni-

ków 

Liczba do-
kumentów 

lub pracowni-
ków, których 
uchybienie 

dotyczy 

Liczba 
zakładów, 
w których 

stwierdzono 
uchybienia 

Nieprawidłowości w zakresie regulaminu pracy (u. z. p.) 13 7 7 
Nieprawidłowe sporządzanie umów o pracę. 285 19 11 
Nieprawidłowości w zakresie inf. o warunkach zatrudnienia 285 43 8 
Nieprawidłowości w zakresie zgodności charakteru świadczonej 
pracy z rodzajem umowy 63 7 1 

Nieprawidłowości w zakresie zapewnienia normy dobowej 333 28 4 
Nieprawidłowości w zakresie zapewnienia normy przeciętnej 
tygodniowej 346 41 

 4 

Zatrudnianie pracowników w ramach dopuszczalnej liczby godzin 
nadliczbowych przeciętnie w tygodniu 314 14 1 

Niezapewnienie wymaganego odpoczynku dobowego 374 10 5 
Niezapewnienie wymaganego odpoczynku tygodniowego 374 2 2 
Nieprawidłowości w zakresie regulaminu wynagradzania 11 3 3 
Nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzenia 677 3 1 
Nieprawidłowości w zakresie potrącenia z wynagrodzenia 353 - - 
Nieprawidłowości w zakresie wynagrodzenia za pracę w godzi-
nach nadliczbowych 253 68 5 

Nieprawidłowości w zakresie ustalenia prawa do urlopu wypo-
czynkowego 305 3 1 

Nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych 362 123 11 
Nieprawidłowości w zakresie ekwiwalentu pieniężnego za używa-
nie odzieży i obuwia w związku z niewydaniem przez pracodawcę 421 147 2 
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W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali 90 wniosków w wystą-
pieniach oraz 2 polecenia. W efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto prawie 
wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji 
wykonano 99% wydanych środków prawnych). 

Z każdym rokiem, nawet w podmiotach leczniczych rośnie liczba osób wykonu-
jących swoje obowiązki w ramach kontraktów medycznych i umów cywilnoprawnych. 
Wśród skontrolowanych podmiotów leczniczych występują zakłady, gdzie w ramach 
stosunku pracy zatrudnieni są jedynie lekarze rezydenci. W związku z niedostateczną 
liczbą wykwalifikowanych pracowników medycznych, jakimi są ratownicy medyczni – 
wykonują oni w dużej mierze pracę na podstawie umów cywilnoprawnych lub łączą 
swoje obowiązki z obowiązkami pracowników technicznych, czy obsługi – jak np. kie-
rowca karetki, często w ramach dwóch stosunków prawnych – umowa o pracę i umowa 
cywilnoprawna. Obie formy zatrudnienia przewiduje ustawa o działalności leczniczej. 
Często też sami zainteresowani wybierają umowy cywilnoprawne i wykonują prace w 
kilku podmiotach leczniczych. 

Należy podkreślić, że w podmiotach leczniczych wewnątrzzakładowe źródła 
prawa pracy są często sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Osoby 
reprezentujące pracodawców narzekają na brak płynności finansowej oraz koniecz-
ność ograniczania zatrudniania pracowników. Kontrole przeprowadzone przez inspek-
torów pracy wykazują, że w ocenie pracodawców powodem ciągle istniejących niepra-
widłowości są częste zmiany przepisów prawa pracy, które są niejasne i wymagają 
dodatkowych interpretacji. W ocenie inspektorów pracy pracodawcy wykazują chęć 
poprawy stanu prawnego w swoich podmiotach leczniczych. Ponadto widzimy, że w 
publicznych zakładach opieki zdrowotnej funkcjonują zakładowe organizacje związków 
zawodowych, które w sposób skuteczny potrafią dbać o przestrzeganie przepisów 
prawa pracy względem pracowników.  

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że stan przestrzegania przepi-
sów prawa pracy w przedsiębiorstwach leczniczych poprawia się. Niepokojący jest 
natomiast fakt rosnącej liczby osób świadczących pracę w ramach umów cywilnopraw-
nych czy samozatrudnienia. Niektórzy spośród kontrolowanych pracodawców deklaro-
wali wdrażanie procedur mających na celu zmniejszanie liczby pracowników na rzecz 
osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. Dlatego niezbędne 
jest kontynuowanie działań nadzorczo-kontrolnych. 

 
b) Kontrole podmiotów leczniczych - bhp 

 
W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 9 kontroli w zakresie szkoleń w 

dziedzinie bhp, badań profilaktycznych, ryzyka zawodowego, czynników szkodliwych i 
uciążliwych, środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz nadzoru 
i kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników. Kontrolami objęto zakłady 
opieki zdrowotnej publiczne i niepubliczne, lecznictwa otwartego oraz przeznaczone 
dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowot-
nych. Ogółem w skontrolowanych podmiotach pracę świadczyło 3219 osób, z czego 
2292 to pracownicy wykonujący swoje obowiązki w ramach umów o pracę. Wśród osób 
zatrudnionych na umowach o pracę 1865 to kobiety. We wszystkich zakładach opieki 
zdrowotnej inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości. W tabeli zamieszczonej poni-
żej określono zakres tych kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 

 
Tabela 4.6. Placówki ochrony zdrowia – stwierdzone nieprawidłowości  

 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba zba-
danych 

dokumentów 
lub pracow-

ników 

Liczba doku-
mentów lub 

pracowników, 
których uchy-
bienie dotyczy 

Liczba 
zakładów, 
w których 

stwierdzono 
uchybienia 

Szkolenie bhp wstępne pracowników (instruktaż ogólny) 175 3 2 
Szkolenie bhp wstępne pracowników (instruktaż stanowiskowy) 175 5 3 
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Szkolenie bhp okresowe pracowników 725 269 5 
Szkolenie bhp pracodawcy 9 1 1 
Wstępne badania lekarskie. 166 3 2 
Okresowe badania lekarskie 166 6 3 
Kontrolne badania lekarskie 63 4 1 
Brak lub uchybienia udokumentowanej oceny ryzyka  90 3 2 
Brak lub uchybienia w identyfikacji wszystkich zagrożeń 56 2 2 
Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym występują-
cym na stanowiskach, na których wykonują pracę 220 - - 

Wskazanie czynników szkodliwych dla zdrowia, dla których wyko-
nuje się badania i pomiary 9 - - 

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia 9 3 3 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej 113 10 1 
Spełnienie przez środki ochrony indywidualnej wymagań oceny 
zgodności 9 - - 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej 101 - - 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze 523 181 3 
Utworzenie służby bhp 9 1 1 
Zapewnienie wykonywania zadań służby bhp zgodnie z przepi-
sami  5 1 1 

Konsultacje z pracownikami lub z ich przedstawicielami wszyst-
kich działań związanych z bhp 10 1 1 

 
W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali 35 decyzji oraz skie-

rowali do pracodawców 24 wnioski w wystąpieniach. W efekcie realizacji tych środków 
prawnych usunięto prawie wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (na dzień sporzą-
dzania niniejszej informacji wykonano 92% wydanych środków prawnych). 

Podsumowując, najwięcej uchybień stwierdzono w obszarze okresowych szko-
leń w dziedzinie bhp. Takie uchybienia stwierdzono w większości kontrolowanych za-
kładów. Kolejny obszar, w którym stwierdzono dużo uchybień to: wyposażanie pracow-
ników w odzież i obuwie robocze. Niepokoi brak wymaganych badań i pomiarów czyn-
ników szkodliwych dla zdrowia. Takie uchybienia stwierdzono w co trzecim skontrolo-
wanym zakładzie. Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to przede wszystkim 
nienależyte wywiązywanie się przez pracodawców z obowiązków w zakresie prowa-
dzenia szkoleń pracowników w dziedzinie bhp oraz ograniczanie wydatków finanso-
wych skutkujące brakiem odpowiedniej odzieży roboczej i obuwia oraz na badania i 
pomiary czynników szkodliwych. Dlatego niezbędne jest kontynuowanie działań kon-
trolnych w zakresie warunków pracy. 

 
4.7. Transport drogowy – kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 

odpoczynku oraz czasu pracy kierowców 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 39 kontroli w zakresie przestrze-
gania przepisów o czasie pracy kierowców. Łącznie skontrolowano 27.579 dni prze-
pracowanych przez kierowców.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, iż największym problemem dla 
kontrolowanych pracodawców było okazanie podczas kontroli wykresówek. Inspektorzy 
pracy sprawdzili 75 kierowców i w przypadku 14 stwierdzili brak aż 941 wykresówek. 
Ponadto najliczniej występującym naruszeniem w zakresie czasu jazdy kierowców było 
niezapewnianie odpowiedniego odpoczynku dziennego. Takie naruszenie stwierdzono 
w przypadku 41 spośród 108 badanych kierowców, co stanowi przeszło jedną trzecią 
wszystkich kontrolowanych pracowników (stwierdzono 94 przypadki naruszeń). Równie 
liczne były naruszenia dotyczące zapewnienia wymaganej przerwy przy prowadzeniu 
pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny. Takie naruszenie stwierdzono wobec 33 
kierowców (stwierdzono 93 przypadki naruszeń). Wynika to zapewne z faktu, iż więk-
szość kierowców i zatrudniających ich pracodawców uważa, iż naruszenia takie mają 
mniejszą wagę, jeśli kierowca zachowuje limity jazdy dziennej, tygodniowej i dwutygo-
dniowej. Nie jest zatem nadmiernie przeciążony w skali tygodnia, dlatego naruszenia w 
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zakresie odpoczynku dobowego, który rozlicza się w ujęciu 24 godzinnym lub nieza-
pewnienie wymaganej przerwy stanowią w ich przekonaniu wykroczenia mniejszej wa-
gi. Ponadto stwierdzono, że 19 kierowców w 28 przypadkach przekroczyło dzienny limit 
czasu jazdy, a tylko w 1 przypadku limit tygodniowy.   

Rodzaje i liczbę poszczególnych naruszeń stwierdzonych w trakcie tych kontroli 
obrazuje poniższa tabela. 
 

Tabela 4.7. Kontrole czasu pracy kierowców - nieprawidłowości 
 

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

Liczba 
zbadanych 

(kierow-
ców) 

Stwierdzono 

Brak Uchy-
bienia Ilość 

Okazanie wykresówek do kontroli  74 14  941 D 
Okazanie do kontroli prawidłowych wykresówek  67  2 2 W 
Udostępnienie danych cyfrowych do kontroli  56 -  - D 
Przestrzeganie limitu czasu jazdy: 

- dziennego 108 19  28 N 

- tygodniowego 108 1  1 N 
- dwutygodniowego 108 4  4 N 

Zapewnienie wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres 
dłuższy niż 4,5 godz. 108 33  93 N 

Zapewnienie odpowiedniego odpoczynku: 
- dziennego 108 41  94 N 

- tygodniowego 108 13  16 N 
Prowadzenie ewidencji czasu pracy (art. 25 ust. 1 ustawy o czasie pracy 
kierowców) - dla celów naliczania wynagrodzenia 79 3 -   

Brak obowiązku ewidencjonowania godzin pracy (art. 25 ust. 1a ustawy 
o czasie pracy kierowców) 26     

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

103 42 3   

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

69 2  3 G 

Przestrzeganie obowiązku zapewnienia przerwy po 6 godzinach pracy 
kierowcy (art. 13 ustawy o czasie pracy kierowców) 59 - - - D 

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

76 22  99 D 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy pracy wydali 35 decyzji o na-

łożeniu kary na podstawie ustawy o transporcie drogowym na łączną kwotę 95.650 zł. 
(na dzień sporządzania niniejszej informacji wpłynęły kary pieniężne w łącznej wysoko-
ści 53.790 zł). 

Podsumowując, pomimo licznych kontroli nadal stwierdza się nieprawidłowości 
polegające na nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Wy-
daje się, że główną przyczyną nieprzestrzegania przepisów jest ich skomplikowanie i 
niezrozumienie przez pracodawców i kierowców. Przeprowadzone kontrole wskazują 
na konieczność podejmowania dalszych działań mających na celu eliminowanie nie-
prawidłowości polegających na nieprzestrzeganiu przepisów o czasie pracy kierowców.  
  
4.8. Budownictwo 
 
a) Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych 

 
W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 217 kontroli na 132 budowach. 

W porównaniu do poprzednich lat, zasadniczo nie zmieniły się problemy, z jakimi in-
spektorzy spotykają się na budowach. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono pod-
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czas kontroli zagadnień związanych z wykonywaniem prac na wysokości, eksploatacji 
rusztowań oraz zagospodarowania terenu budowy. Zdecydowanie najmniej uchybień 
związanych jest z przygotowaniem pracowników do pracy. 

 
Tabela 4.8.1. Kontrole w budownictwie – stwierdzone nieprawidłowości 

 

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

Odsetek kontrolowanych 
przedsiębiorców, u których 

stwierdzono uchybienia 
w realizacji zagadnienia 

Przygotowanie do pracy 4% 3% 
Zagospodarowanie terenu budowy 13% 13% 
Przygotowanie i organizacja budowy 13% 3% 
Stanowiska i procesy pracy 6% 8% 
Roboty ziemne i wykopy 10% 10% 
Prace na wysokości 18% 11% 
Rusztowania 16% 12% 
Maszyny i urządzenia techniczne 13% 9% 

 
W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje i wnioski w 

wystąpieniach. W efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto zdecydowaną 
większość stwierdzonych zagrożeń, w tym wszystkie stwarzające bezpośrednie zagro-
żenie dla życia i zdrowia (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 93% 
tych środków).  

Podsumowując, niestosowanie przez pracowników przydzielonych im środków 
ochrony indywidualnej jest zjawiskiem bardzo niepokojącym. Tym bardziej, że do wielu 
wypadków dochodzi właśnie z tej przyczyny. Natomiast praktycznie bardzo rzadko 
udaje się spotkać pracownika bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego bądź za-
świadczeń o ukończeniu szkoleń bhp. Obserwując nieodpowiedzialne zachowania pra-
cowników zastrzeżenia można jednak mieć co do jakości tych szkoleń. Niewłaściwe 
przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nieznajomość przepi-
sów stanowią kolejną przyczynę wypadków przy pracy. Obydwa opisane zjawiska do-
tyczą raczej małych firm, a nie dużych przedsiębiorstw budowlanych. Zaobserwowane 
pogorszenie bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 
użytkowanych na budowach dotyczy raczej sfery niezwiązanej z ich jakością bądź sta-
nem technicznym. Najwięcej zastrzeżeń inspektorzy mieli w kwestii zapewnienia przez 
pracodawców instrukcji bezpiecznej obsługi i eksploatacji. Pracownicy mają 
do dyspozycji coraz nowocześniejszy sprzęt. Problemem jak zawsze pozostaje niewła-
ściwy sposób jego eksploatacji. 

W dalszym ciągu nie najlepiej przedstawia się sposób eksploatacji rusztowań. 
Duże przedsiębiorstwa zlecają montaż wyspecjalizowanym firmom, które posiadają 
odpowiedni sprzęt, wiedzę i wykwalifikowany personel. Mniejsi przedsiębiorcy radzą 
sobie sami. Nabywają rusztowania najczęściej używane, których stan techniczny pozo-
stawia wiele do życzenia. Dość często duże zdziwienie u kontrolowanych wywołuje 
nakazanie zamontowania desek krawężnikowych i często brakujących barierek po-
średnich, nie wspominając o nakazaniu zamontowania balustrad od strony ściany, 
przy której rusztowanie stoi. Poprawa warunków bezpieczeństwa w jednym z kontrolo-
wanych zagadnień idzie niestety w parze z pogorszeniem w innym. Należy jednak 
podkreślić, że spotykamy się coraz rzadziej z drastycznymi przypadkami naruszeń ob-
owiązujących przepisów. 

Obecne nastawienie przedsiębiorstw na wynik finansowy w sytuacji recesji, jaka 
ma miejsce w sektorze budowlanym, wpływa niekorzystnie na stan bezpieczeństwa na 
budowach. Niepokojącym zjawiskiem obserwowanym dość często jest brak zaintere-
sowania ze strony inwestora oraz generalnego wykonawcy przestrzeganiem przepisów 
prawa pracy przez podwykonawców. Duże przedsiębiorstwa budowlane o dobrej kon-
dycji finansowej z personelem o wysokich kwalifikacjach i często z wdrożonym syste-
mem zarządzania bezpieczeństwem prezentują się zdecydowanie lepiej pod względem 
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warunków pracy niż małe przedsiębiorstwa. Właściciele większości małych zakładów 
nadal nie wykazują zainteresowania poprawą warunków bezpieczeństwa – zaintere-
sowanie to wzrasta dopiero w sytuacji, kiedy w zakładzie pojawia się inspektor pracy, 
albo gdy wypadkowi ulegnie któryś z pracowników. Z tych względów planujemy kontro-
le budów w latach następnych. 
 
b) Budownictwo - kontrole dotyczące budowy i remontu dróg 
 

W 2013 roku w ramach tematu przeprowadzono 56 kontroli na 21 placach bu-
dów, na których wykonywały pracę 522 osoby, w tym 364 pracowników. Wszystkie 
kontrole związane były z budową i przebudową odcinków dróg krajowych i wojewódz-
kich oraz ulic. W wyniku działalności kontrolno-nadzorczej prowadzonej w zakresie 
przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
stwierdzono szereg nieprawidłowości (patrz tabela, którą zamieszczono poniżej). 
 

Tabela 4.8.2. Kontrole dot. budowy i remontu dróg – stwierdzone nieprawidłowości  
 

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

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

Liczba  
objętych 

badaniem  

Liczba 
uchybień 

Przygotowanie do pracy 
Instruktaż stanowiskowy  P 406 13 
Badania lekarskie  P 406 20 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze  P 392 14 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej P 392 14 
Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn   P 103 19 
Zagospodarowanie terenu budowy   
Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych  Z 45 4 
Zabezpieczenie i oznakowanie strefy i miejsca niebezpiecznego Z 48 23 
Składowanie lub/i magazynowanie materiałów Z 51 2 
Ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji i urządzeń elektrycznych Z 33 8 
Badania ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu  D 47 8 
Pomieszczenia higienicznosanitarne  Z 55 9 
Przygotowanie i organizacja budowy     
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) D 17 - 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót  D 27 9 
Stanowiska i procesy pracy     
Prowadzenie robót w sąsiedztwie czynnych, napowietrznych linii energetycznych  Z 5 - 
Zabezpieczenie stałych st. pracy przed spadającymi przedmiotami i czynnikami 
atmosferycznym  Z 5 - 

Roboty ziemne i wykopy     
Zabezpieczenie ścian wykopu  Z 28 12 
Zejścia (wejścia) do wykopu  Z 26 - 
Składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu Z 27 5 
Prace na wysokości    
Zastosowanie środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości Z 7 4 
Zabezpieczenie przejść, dojść przed upadkiem osób z wysokości  Z 6 2 
Zabezpieczenie otworów w stropach, ścianach przed wpadnięcia do nich osoby  Z 3 - 
Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości z użyciem środków ochrony ind. P 10 - 
Rusztowania    
Udokumentowany odbiór rusztowania przez osoby uprawnione  D 3 - 
Posadowienie rusztowania  U 3 - 
Balustrady ochronne na rusztowaniu przy pomostach roboczych  U 6 - 
Piony komunikacyjne na rusztowaniu  U 6 - 
Wypełnienie pomostami powierzchni roboczych rusztowania  U 6 - 
Zakotwienie rusztowania do stałych elementów niebezpiecznych U 2 - 
Maszyny i urządzenia techniczne    
Osłony i zabezpieczenia elementów niebezpiecznych maszyn i urządzeń  U 103 6 
Instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń  D 101 33 
 

W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje i wnioski w 
wystąpieniach. W efekcie działań podjętych przez inspektorów pracy usunięto prawie 
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wszystkie stwierdzone nieprawidłowości, w tym wszystkie bezpośrednie zagrożenia dla 
życia i zdrowia pracowników (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 
89% decyzji). 

Podsumowując, ustalenia dokonane w czasie kontroli wskazują, że w kontrolo-
wanych zakładach występuje nieodpowiedni stan bhp i przestrzegania praworządności. 
Najwięcej nieprawidłowości stwierdzano w obszarach przygotowanie pracowników do 
pracy oraz zagospodarowania placu budowy. Nie stwierdzono nieprawidłowości przy 
eksploatacji rusztowań. Przeprowadzone kontrole ujawniły natomiast nieprawidłowości 
przy wykonywaniu prac na wysokości. Niepokojące jest zjawisko niestosowania środ-
ków ochrony indywidualnej przez pracowników. Twierdzą oni, że przeszkadzają im w 
pracy i są niewygodne. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami również nie potra-
fią sobie radzić z tym zjawiskiem. Takie przypadki są związane z nieprawidłowo pro-
wadzonymi szkoleniami stanowiskowymi, na których pracownicy są zapoznawani przez 
kierowników robót ze środkami ochrony indywidualnej. 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 wdro-
żonym systemem zarządzania bezpieczeństwem), inwestujące w nowoczesny sprzęt i 
technologie. Częste kontrole, bezpośrednie kontakty inspektorów pracy z pracodaw-
cami, wymuszenie natychmiastowych działań w kierunku usunięcia nieprawidłowości, 
najlepiej uświadamiają wykonawcom zagrożenia występujące w budownictwie, co 
przyczynia się do ograniczenia liczby zdarzeń wypadkowych. 

 
4.9. Kontrole zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowo 

powstałych 
 
a) Pierwsze kontrole 

 
W roku 2013 inspektorzy pracy przeprowadzili 5 kontroli w nowo powstałych za-

kładach pracy.  W większości przypadków kontrolami objęto zakłady małe, zatrudniają-
ce do 10 pracowników. Najwięcej, bo 3 kontrolowanych pracodawców działało w bran-
ży usługowej (działalność gastronomiczna, usługi reklamowe i badanie rynku, usługi 
fryzjerskie i kosmetyczne). W jednym zakładzie prowadzono działalność produkcyjną – 
produkcja elementów elektronicznych i kabli światłowodowych. W jednym zakładzie 
prowadzono działalność handlową (sprzedaż maszyn rolniczych). 
  We wszystkich 5 kontrolowanych zakładach ujawniono braki lub uchybienia – 
łącznie stwierdzono 39 nieprawidłowości. W tabeli zamieszczonej poniżej określono 
zakres tych kontroli oraz stwierdzone nieprawidłowości. 

 
Tabela 4.9. Zakłady nowo powstałe – nieprawidłowości  

 

Badane zagadnienie 
P – pracownicy, S – stanowiska pracy, 

U – urządzenia, Z – inne 
Liczba 

zbadanych 
Liczba 
braków 

Liczba 
uchybień 

Wykonywanie zadań służby bhp  Z 5 2 - 
Szkolenie wstępne pracowników - instruktaż ogólny P 19 - 1 
Szkolenie wstępne pracowników - instruktaż stanowiskowy P 19 - 1 
Program instruktażu stanowiskowego P 19 9 - 
Szkolenie pracodawcy Z 4 2 - 
Wyznaczenie pracowników do udzielania pierwszej pomocy  Z 5 2 - 
Badania lekarskie wstępne P 19 2 4 
Ocena ryzyka zawodowego S 7 1 - 
Informowanie pracowników o ryzyku zawodowym  P 19 1 - 
Instrukcje bhp S 18 8 - 
Wentylacja ogólna pomieszczeń pracy O 10 1 - 
Eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych Z 5 1 1 
 
  Z powyższych danych wynika, że, kontrole w podmiotach, które wcześniej nie 
były kontrolowane, ujawniły liczne braki i uchybienia z zakresu przygotowania pracow-
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ników do pracy. Według inspektorów pracy przyczyny tych uchybień to przede wszyst-
kim niewiedza lub niedostateczna znajomość przepisów związanych z zatrudnianiem 
pracowników oraz lekceważenie przepisów i zasad bhp przez pracodawców i pracow-
ników przy jednoczesnym braku lub niewłaściwym wypełnianiu zadań przez służbę 
bhp. Ujawniono stosunkowo niewiele nieprawidłowości związanych z technicznym 
bezpieczeństwem i higieną pracy: z urządzeniami i instalacjami energetycznymi oraz 
maszynami i urządzeniami technicznymi. Jest to aspekt korzystny, gdyż mniejszy 
udział nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy ozna-
cza mniej potencjalnych zagrożeń wypadkowych lub chorobowych w kontrolowanych 
zakładach. Nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących czynników szkodliwych i 
ochron indywidualnych oraz nie stwierdzono wypadków przy pracy.  
  W celu usunięcia uchybień inspektorzy pracy wydali łącznie 26 decyzji, 11 
wniosków w wystąpieniach oraz 2 polecenia. W efekcie realizacji tych środków praw-
nych usunięto wszystkie stwierdzone nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniej-
szej informacji zrealizowano wszystkie wydane środków prawnych). 
 
b) Ponowne kontrole 

 
W 2013 roku w ramach tematu, oprócz wyżej wymienionych kontroli, inspekto-

rzy pracy przeprowadzili 15 kontroli w nowo powstałych zakładach pracy kontrolowa-
nych w 2012 roku. Celem kontroli było sprawdzenie wykonania środków prawnych wy-
danych we wcześniejszych kontrolach (2012 roku) oraz sprawdzenie przestrzeganie 
przepisów bhp przez pracodawców w ich bieżącej działalności. W większości przypad-
ków były to zakłady małe, zatrudniające do 9 pracowników. Tylko u 2 kontrolowanych 
pracodawców zatrudnienie było wyższe i wynosiło odpowiednio 10 i 21 pracowników. 
We wszystkich 15 kontrolowanych zakładach ujawniono stosunkowo niewielką ilość 
uchybień. Analizując strukturę ujawnianych nieprawidłowości daje się zauważyć zna-
czącą poprawę warunków pracy, odzwierciedloną w stosunkowo niewielkiej w porów-
naniu do roku 2012 liczbie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości. W liczbach 
bezwzględnych: w 2012 roku ujawniono 217 uchybień i nieprawidłowości, natomiast w 
2013 roku ujawniono ich 38. 
 
4.10. Działania kontrolno-prewencyjne w wybranych zakładach branży naftowej 
 

W 2013 roku w ramach tematu przeprowadzono jedną kontrolę w bazie paliw 
branży naftowej. Kontrola została przeprowadzona wspólnie z przedstawicielami Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Przed pod-
jęciem kontroli, podobnie jak w roku 2012, do pracodawcy została wysłana lista kon-
trolna. W zakładzie na podstawie tej listy dokonano samokontroli i sprawdzono: stan 
techniczny urządzeń, aktualność obowiązujących dokumentów i procedur, przestrze-
ganie przez pracowników przepisów bhp i ppoż., aktualność niezbędnych uprawnień, 
szkoleń i badań lekarskich. Przygotowano i uporządkowano dokumentację związaną z 
zagrożeniem poważną awarią przemysłową. Dokonano przeglądu dokumentacji tech-
nicznej urządzeń znajdujących się na terenie terminala, związanych z przechowywa-
niem i dystrybucją paliw płynnych. Podjęto działania w zakresie uaktualnienia doku-
mentu zabezpieczenia stanowisk przed wybuchem, który podczas kontroli był już spo-
rządzony. Kontrola wykazała, że kierownictwo w sposób zaangażowany pracowało nad 
poprawą bezpieczeństwa pracy. 
 
4.11. Kontrole spełniania wymagań minimalnych dla maszyn do obróbki drewna 

 
W związku z realizacją tematu inspektorzy pracy objęli kontrolą 404 maszyny 

do obróbki drewna (kontrole przeprowadzono u 54 pracodawców). Większość kontro-
lowanych maszyn wyprodukowano w latach 1970-2000. Kontrole dotyczące oceny 
spełniania minimalnych wymagań przez maszyny do obróbki drewna przeprowadzono 
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w zakładach, w których podstawową działalnością jest produkcja wyrobów z drewna 
lub płyt oraz produkcja tarcicy. W zakładach tych maszyny do obróbki drewna stanowi-
ły główną część eksploatowanego parku maszynowego. W tabeli zamieszczonej poni-
żej określono liczbę maszyn objętych kontrolą oraz w stosunku do których zgłoszono 
zastrzeżenia. 
 

Tabela 4.11. Wymagania minimalne dla maszyn – stwierdzone nieprawidłowości  
 

Badane zagadnienie 

Liczba 
maszyn 
objętych  
kontrolą 

Liczba 
maszyn, do 

których 
zgłoszono 

zastrzeżenia 
Brak wstępnych kontroli maszyn po ich zainstalowaniu  404 387 
Brak okresowych kontroli maszyn 404 345 
Brak rejestracji kontroli dla eksploatowanych maszyn 404 357 
Brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje bhp dotyczące obsługi 404 46 
Brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne 404 115 
Brak lub nieprawidłowości dotyczące elementów sterowniczych mających wpływ 
na bezpieczeństwo obsługi maszyn 404 41 

Brak lub nieprawidłowości dotyczące urządzenia do uruchomienia oraz całkowi-
tego lub awaryjnego zatrzymywania maszyny 404 61 

Użytkowanie maszyn nieoznakowanych znakami i barwami bezpieczeństwa 404 11 
Brak lub niewłaściwa ochrona podstawowa urządzeń i instalacji elektrycznej 404 5 
Brak lub niewłaściwa ochrona przy uszkodzeniu urządzeń i instalacji elektrycz-
nej 404 5 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp przy organizacji stanowiska pracy 404 4 
 

W większości kontrolowanych zakładów wystąpiły nieprawidłowości dotyczące 
wymagań minimalnych w zakresie użytkowanych przez pracowników maszyn do ob-
róbki drewna. Nieprawidłowości dotyczyły wszystkich rodzajów kontrolowanych ma-
szyn. Najwięcej stwierdzono przy pilarkach oraz frezarkach. Jak wynika z przeprowa-
dzonych kontroli, podstawowym uchybieniem w zakresie spełniania przez maszyny 
wymagań minimalnych jest dopuszczanie do eksploatacji maszyn bez odpowiednich 
urządzeń ochronnych, co dotyczyło ok. 28% kontrolowanych maszyn. Nieprawidłowo-
ści w zakresie elementów sterowniczych mających wpływ na bezpieczeństwo dotyczyły 
ok. 10% maszyn, natomiast nieprawidłowości dotyczące urządzeń do uruchomienia 
oraz całkowitego lub awaryjnego zatrzymania maszyny dotyczyły ok. 15%. Prawie 
wszystkie kontrolowane obrabiarki były maszynami fabrycznymi. Usunięcie części nie-
prawidłowości sprowadzało się do doprowadzenia maszyn do stanu, w jakim zostały 
wprowadzone do użytkowania. Tylko jedna z maszyn została wykonana na własny 
użytek. W przypadku starszych maszyn często występowały nieprawidłowości doty-
czące konstrukcji osłon, tzn. oryginalnie zainstalowane osłony nie spełniały wymagań 
w zakresie odległości bezpieczeństwa lub ich demontaż był możliwy bez użycia narzę-
dzi. Nieprawidłowości w zakresie elementów sterowniczych i układów sterowania pole-
gały na braku oznakowania elementów sterowniczych w sposób umożliwiający jedno-
znaczną identyfikację, braku lub niesprawności urządzeń do zatrzymania awaryjnego, 
braku zabezpieczenia elementów sterowniczych służących do uruchamiania maszyny 
przed możliwością przypadkowego włączenia. Występowały również nieprawidłowości 
polegające na braku pierwszeństwa układu sterowania przeznaczonego do zatrzyma-
nia maszyny nad układem sterowania przeznaczonym do jej uruchomienia. Nieprawi-
dłowości dotyczące urządzeń służących do odłączania maszyn od źródeł energii pole-
gały głównie na braku takich urządzeń. Podczas kontroli nie stwierdzono przypadków 
użytkowania maszyn w procesach, dla których nie są przeznaczone. Tylko w 8 zakła-
dach przedstawiono jakiekolwiek dokumenty dotyczące kontroli maszyn pod względem 
wymagań minimalnych. Ocena najczęściej polegała na wypełnianiu list kontrolnych. 
Jedenastu pracodawców oświadczyło, że przeprowadziło ocenę maszyn, ale jej nie 
udokumentowało. W większości zakładów nie przeprowadzano wstępnych i okreso-
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wych kontroli maszyn, dotyczy to także części zakładów, w których przeprowadzono 
udokumentowaną ocenę maszyn.   

Podsumowując, w ocenie inspektorów pracy na 404 skontrolowane maszyny 
205 było całkowicie dostosowanych do minimalnych wymagań. W wyniku działań in-
spektorów pracy dalszych 120 zostało dostosowanych do wymagań minimalnych (na 
dzień sporządzania niniejszej informacji). 

 
4.12. Kontrole spełniania wymagań zasadniczych 
 

W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, urząd realizował zadanie 
związane z kontrolą i prowadzeniem postępowania w zakresie spełniania wymagań 
zasadniczych przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów (m.in. maszyn i innych urządzeń 
technicznych oraz środków ochrony indywidualnej) – w ramach systemu nadzoru ryn-
ku. Zadanie to realizowano między innymi w trakcie kontroli planowanych oraz kontroli 
sprawdzających związanych z otrzymaniem informacji o wadach wyrobów. Poniżej 
opisano nasze działania podejmowane w ramach kontroli planowanych (pozostałe 
działania opisano w rozdziale 3 niniejszego sprawozdania). W ramach planowanych 
działań ocenialiśmy maszyny do obróbki drewna oraz środki ochrony słuchu. 
 

Tabela 4.12.1. Kontrole maszyn do obróbki drewna  
 

Wyszczególnienie Liczba  
Skontrolowane wyroby ogółem, w tym: 25 
- spełniające zasadnicze lub inne wymagania 9 
- niespełniające zasadniczych lub innych wymagań 16 
Wyroby, wobec których działania zakończono na etapie kontroli w wyniku pozytywnych dobro-
wolnych działań naprawczych 15 

Wyroby, których dokumentacje insp. przekazali w celu wszczęcia postępowania:  
- własnemu OIP - 
- innemu OIP 2 
- GIP - 

 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba 
wyrobów 

kontrolowa-
nych w tym 

zakresie 

Liczba 
wyrobów 

ze stwierdzo
ną nieprawi-
dłowością 

Brak oznakowania CE 25 - 
Nieprawidłowe oznakowanie CE 25 5 
Brak deklaracji zgodności 25 2 
Nieprawidłowa deklaracja zgodności 23 3 
Nieprawidłowości związane brakiem udziału jednostki notyfikowanej 25 - 
Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, w tym: 25 16 
- nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania 25 5 
- brak lub niewłaściwe oznakowanie – identyfikacja, piktogramy itp. 25 8 
- brak instrukcji użytkowania 25 - 
- instrukcja w języku obcym 25 - 
- nieprawidłowa zawartość instrukcji 25 5 

 
Tabela 4.12.2. Wymagania zasadnicze – środki ochrony słuchu  

 

Wyszczególnienie Liczba  
 Skontrolowane wyroby ogółem, w tym: 20 
- spełniające zasadnicze lub inne wymagania 15 
- niespełniające zasadniczych lub innych wymagań 5 
Wyroby, wobec których działania zakończono na etapie kontroli w wyniku pozytywnych dobro-
wolnych działań naprawczych - 

Wyroby, których dokumentacje inspektorzy pracy przekazali w celu wszczęcia postępowania:  
- własnemu OIP - 
- innemu OIP 4 
- GIP 1 
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Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba 
wyrobów 

kontrolowa-
nych w tym 

zakresie 

Liczba 
wyrobów 

ze stwierdzo
ną nieprawi-
dłowością 

Brak oznakowania CE 20 - 
Nieprawidłowe oznakowanie CE 20 - 
Brak deklaracji zgodności 12 - 
Nieprawidłowa deklaracja zgodności 12 1 
Nieprawidłowości związane z brakiem udziału jednostki notyfikowanej 12 - 
Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, w tym: 20 5 
- nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania 20 - 
- brak lub niewłaściwe oznakowanie – identyfikacja, piktogramy itp. 20 5 
- brak instrukcji użytkowania 20 - 
- instrukcja w języku obcym 20 1 
- nieprawidłowa zawartość instrukcji 20 2 

la …. Wymagania zasadnicze dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych 
Na skontrolowanych 45 wyrobów, w 21 przypadkach inspektorzy pracy stwier-

dzili nieprawidłowości. Najczęściej występujące niezgodności to brak lub niewłaściwe 
oznakowanie wyrobu (identyfikacja, piktogramy, barwy bhp itp.) i niewłaściwa instrukcja 
użytkowania. Ponadto stwierdzano brak oznakowania wyrobu znakiem CE oraz brak 
lub nieprawidłowa deklaracja zgodności. W pięciu przypadkach stwierdzono nieprawi-
dłowości w zakresie budowy i/lub wykonania wyrobu. Dotyczyły one w głównej mierze 
swobodnego dostępu do strefy niebezpiecznej (brak osłony), niewłaściwej osłony ru-
chomej (bez urządzenia blokującego), zastosowania osłony ruchomej blokującej za-
miast osłony blokującej z ryglowaniem. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowo-
ściami, w 21 przypadkach inspektorzy pracy podjęli stosowne działania. Na dzień spo-
rządzania niniejszego sprawozdania, w związku z działaniami naprawczymi podjętymi 
dobrowolnie na etapie kontroli wyrobów przez producentów, ich upoważnionych przed-
stawicieli, importerów lub dystrybutorów, usunięto niezgodności w 15 wyrobach. Ze 
względu na właściwość miejscową sprawy dotyczące pozostałych wyrobów przekaza-
no do innych OIP lub GIP celem dalszego postępowania. W wyniku podjętych działań 
przez te urzędy usunięto niezgodności w kolejnych dwóch wyrobach. W przypadku 
czterech pozostałych wyrobów postępowanie jest w toku (na dzień sporządzania ni-
niejszej informacji).  

Podsumowując, w ramach kontroli związanych z nadzorem rynku inspektorzy 
pracy zakwestionowali prawie połowę ocenianych wyrobów. Zdaniem inspektorów, 
główną przyczyną niezgodności kontrolowanych wyrobów z zasadniczymi lub innymi 
wymaganiami jest nieznajomość wymagań prawnych, tj. wymagań zasadniczych za-
równo przez producentów jak też i importerów oraz nieodpowiedzialne podejście pro-
ducentów do tematu dystrybucji wyrobów. 

 
4.13. Bezpieczeństwo chemiczne w zakładach pracy 
 

W 2013 roku kontrole bezpieczeństwa chemicznego w zakładach pracy reali-
zowaliśmy w ramach dwóch podtematów: „Kontrole zakładów niekontrolowanych w 
latach 2011-12” i „Ponowne kontrole zakładów kontrolowanych w 2012 roku”. 
 
a) Kontrole zakładów niekontrolowanych w latach 2011-12 
 

W ramach podtematu przeprowadzono 14 kontroli w zakładach różnych branż, 
w których występują niebezpieczne czynniki chemiczne. Spośród tych zakładów w 9 
występowały atmosfery wybuchowe, a w 7 substancje chemiczne, ich mieszaniny, 
czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. W 
kontrolowanych zakładach ogółem zatrudnionych było 1257 osób, w tym 503 przy pra-
cach związanych z kontaktem z czynnikami chemicznymi.  
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W tabeli zamieszczonej poniżej określono zakres tych kontroli oraz stwierdzone 
nieprawidłowości. 

 
Tabela 4.13. Bezpieczeństwo chemiczne w zakładach – nieprawidłowości  

 

Badane zagadnienie 
 

Liczba 
zbada-
nych 

Liczba 
braków 

Liczba 
uchy-
bień 

Ocena ryzyka z uwzględnieniem zagrożeń czynnikami chemicznymi 
Ocena ryzyka zawodowego uwzględniająca zagrożenia czynnikami chemicznymi 43 2 8 
Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej 
Pomiary szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych w środowisku pracy 20 2 1 
Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy 25 - 2 
Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych 25 - 6 
Instrukcje użytkowania środków ochrony indywidualnych 39 1 - 
Stosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej  493 2 - 
Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne 
Spis substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych 14 - 4 
Karty charakterystyki substancji i mieszaniny niebezpiecznych 648 8 - 
Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 14 7 - 
Informowanie pracowników o zagrożeniach i sposobach ochrony 
Dostępność informacji z kart charakterystyki 632 9 - 
Informowanie prac. o wynikach pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia 454 17 - 
Oznakowanie pojemników/zbiorników niebezpiecznych substancji i ich mieszanin 195 - 11 
Instrukcje bhp (dotyczące np. stosowanych w zakładzie procesów technologicz-
nych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub za-
grożeniami zdrowia pracowników) 

46 2 3 

Instrukcje bhp dotyczące postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i 
niebezpiecznymi 21 - 1 

Wentylacja  
Wentylacja (ogólna) w pomieszczeniach pracy 23 1 - 
Wentylacja stanowiskowa (miejscowe wyciągi) 35 3 3 
Magazynowanie i składowanie 
Magazyn i miejsca składowania /przechowywania chemikaliów 24 9 4 
Instrukcja magazynowania 23 6 1 
Przygotowanie do pracy 
Szkolenie wstępne pracowników w dziedzinie bhp (inst. ogólny i stanowiskowy) 120 1 - 
Szkolenie okresowe pracowników w dziedzinie bhp 105 1 - 
Profilaktyczne badania lekarskie pracowników 120 1 2 
Zapewnienie wykonywania w zakładzie zadań służby bhp 14 1 - 
ATMOSFERA WYBUCHOWA 
Ocena ryzyka związanego  21 6 1 
Dokument zabezpieczenia przed wybuchem 10 4 3 
Uwzględnienie w ww. dokumencie opisu środków ochronnych 6 - 1 
Uwzględnienie w ww. dokumencie wykazu przestrzeni zagrożonych wybuchem  6 - 1 
Uwzględnienie w ww. dokumencie oświadczenia pracodawcy w zakresie o którym 
mowa w § 7 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia MG (Dz. U. z 2010 nr 138, poz. 931) 6 1 2 

Uwzględnienie w ww. dokumencie terminów dokonywania przeglądu stosowanych 
środków ochronnych 6 1 - 

Uwzględnienie w ww. dokumencie wymogu określonego w § 7 ust. 3 pkt 5 rozpo-
rządzenia. MG (Dz. U. z 2010r. nr 138, poz. 931) 6 2 - 

Stosowanie przez pracodawcę technicznych środków ochronnych, pomimo braku 
dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem 5 1 - 

Dokonywanie (zgodnie z terminem określonym w dokumencie zabezpieczenia 
przed wybuchem) przeglądu stosowanych technicznych środków ochronnych 5 1 - 

Podział przestrzeni zagrożonych wybuchem na strefy 23 3 - 
Oznaczanie znakiem ostrzegawczym „Ex” miejsc wstępu do przestrzeni, w których 
istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu 

22 12 - 

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

60 9 - 

Wentylacja (ogólna) w pomieszczeniach pracy z uwzględnieniem niebezpieczeń-
stwa wybuchu 13 1 - 
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Szkolenie wstępne w dziedzinie bhp  60 1 - 
CZYNNIKI RAKOTWÓRCZE 
Przekazanie do OIP informacji o substancjach, ich mieszaninach, czynnikach lub 
procesach o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 7 2 - 

Rejestr prac w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi 7 1 - 
Pomiary szkodliwych dla zdrowia czynników (rakotwórcze lub mutagenne)  16 5 - 
Rejestr pracowników narażonych na działanie ww. czynników 7 1 - 

 
W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje i wnioski w 

wystąpieniach. W efekcie działań podjętych przez inspektorów usunięto zdecydowaną 
większość stwierdzonych nieprawidłowości, w tym wszystkie bezpośrednie zagrożenia 
dla życia i zdrowia pracowników (na dzień sporządzania niniejszej informacji wykonano 
86% decyzji). 
 Analizując wyniki kontroli należy stwierdzić, że część pracodawców nie posiada 
wiedzy w zakresie obowiązków wynikających z występowania i używania niebezpiecz-
nych czynników chemicznych. Skutkowało to nieprawidłowościami w ocenie ryzyka 
zawodowego, identyfikacją zagrożeń i niepodejmowaniem działań mających na celu 
zmniejszanie narażenia na te czynniki. Przyczyną tego stanu rzeczy jest przeważnie 
unikanie przez służby bhp „problemu” związanego z narażeniem na czynniki chemicz-
ne. W zakładach, w których w ocenie ryzyka zawodowego uwzględniono narażenie na 
niebezpieczne czynniki chemiczne często nie dokonano tego zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra-
cy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 
2005r. Nr 11 poz. 86 ze zm.). Widzimy potrzebę kontynuowania kontroli w tych podmio-
tach. 
 
b) Ponowne kontrole zakładów kontrolowanych w 2012 roku 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 7 ponownych kontroli w zakła-
dach, w których były używane niebezpieczne czynniki chemiczne. Zakłady te były kon-
trolowane w 2012 roku. Ponowne kontrole wykazały, że pracodawcy podjęli stosowne 
działania mające na celu zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Nie obyło się 
jednak bez pewnych nieprawidłowości, które były związane z niedostatecznym pozio-
mem zapoznania się z przepisami przez osoby pełniące zadania służby bhp. Niemniej 
stwierdzono znacznie mniej uchybień niż podczas wcześniejszych kontroli, co wskazu-
je na zaangażowanie pracodawców w poprawę warunków pracy. Podsumowując, ma-
jąc na uwadze wyniki kontroli należy stwierdzić, że nastąpiło podniesienie bezpieczeń-
stwa pracy z użyciem niebezpiecznych czynników chemicznych, w tym mogących 
stwarzać zagrożenie pożarowo-wybuchowe.  
 
4.14. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w dystrybucyj-

nych zakładach gazowniczych zajmujących się eksploatacją sieci i insta-
lacji gazowych gazu ziemnego 

 
W 2013 roku w ramach tematu przeprowadzono jedną kontrolę. Dotyczyła ona: 

sprawdzenia organizacji bezpiecznej pracy przy wykonywaniu prac gazo-
niebezpiecznych i niebezpiecznych przy budowie, remontach i eksploatacji sieci ga-
zowych, narzędzi pracy i sprzętu ochronnego stosowanego przy eksploatacji urządzeń 
i sieci, obiektów i pomieszczeń pracy w tym montaż i demontaż gazomierzy, maszyn i 
urządzeń technicznych, stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, maga-
zynowania i składowania oraz transportu wewnętrznego i przygotowania do pracy.  

Wyniki działalności kontrolnej inspektora pracy wskazują na zaniedbania ze 
strony pracodawcy w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy w kontrolowanym 
podmiocie. Skala ujawnionych nieprawidłowości jest stosunkowo wysoka. Na przykład 
w pisemnych poleceniach na pracę nieprawidłowo określano daty rozpoczęcia i za-
kończenia pracy. W pisemnych poleceniach na prace gazo-niebezpieczne nie okre-
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ślono środków do udzielania pierwszej pomocy. Nie wprowadzono obowiązku meldo-
wania się brygad pogotowia i informowaniu o rozpoczęciu pracy, przerwach w pracy i 
zakończeniu pracy w danym dniu. Należy zauważyć, że stwierdzone nieprawidłowości 
nie były spowodowane trudnościami finansowymi, a w przeważającej części brakiem 
dyscypliny pracy u osób wykonujących pracę i sprawujących obowiązki dozoru i eks-
ploatacji, o czym świadczy liczba usterek natychmiast usuniętych w czasie trwania 
kontroli.  

Podsumowując, wyniki kontroli wskazują na potrzebę podjęcia przez pracodaw-
cę wzmożonego nadzoru nad pracą podległych pracowników. Biorąc pod uwagę liczbę 
stwierdzonych nieprawidłowości, wydanych decyzji nakazowych (15 decyzji) uzyskane 
efekty (usunięto wszystkie stwierdzone uchybienia), celowe jest prowadzenie działań 
prewencyjnych i kontrolnych w podobnych podmiotach. 

 
4.15. Kontrole prac przy pozyskiwaniu i zrywce drewna 
 

W 2013 roku na obszarach leśnych leżących w granicach województwa, u 43 
pracodawców przeprowadzono 46 kontroli przestrzegania przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa pracy w trakcie procesu pozyskania drewna. Zdecydowaną większość 
kontrolowanych zakładów (74%) stanowiły podmioty małe, zatrudniające do 10 osób. 
W zakładach tych pracodawca, najczęściej czynny zawodowo pilarz lub kierowca cią-
gnika zrywkowego, pracował na powierzchni roboczej razem z zatrudnionymi ludźmi. 
Ogółem w kontrolowanych zakładach pracowały 504 osoby, w tym 344 zatrudnione 
były na podstawie umów o pracę, 30 pracowało na podstawie umów cywilnoprawnych, 
117 wykonywało pracę w ramach samozatrudnienia (jako podwykonawcy), a kolejnych 
13 osób pracowało „na czarno” bez potwierdzonych na piśmie warunków zatrudnienia. 

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

Tabela 4.15.  Kontrole prac przy pozyskiwaniu, zrywce i transporcie drewna - uchybienia 
 

Badane zagadnienie  
P – pracownicy, U - maszyny i urządzenia, 

S – stanowiska pracy, Z - inne 

Liczba  
objętych 

badaniem  

Liczba 
braków/ 
uchybień 

Współpraca z innymi podmiotami 
Zasady współdziałania w zakresie bhp Z 46 1 
Realizacja obowiązków koordynatora robót Z 45 3 
Przygotowanie pracowników do pracy 
Szkolenie w dziedzinie bhp P 310 31 
Badania lekarskie P 309 36 
Uprawnienia kwalifikacyjne P 186 7 
Ocena ryzyka zawodowego P 347 39 
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 
Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej P 348 48 
Stosowanie środków ochrony indywidualnej  P 207 26 
Sprawność środków ochrony indywidualnej P 207 48 
Wyposażenie w odzież i obuwie robocze P 344 41 
Pranie odzieży roboczej P 354 72 
Stanowiska i procesy pracy 
Instrukcja technologiczna bezpiecznego wykonywania prac w lesie S 74 21 
Oznaczenie obszarów prowadzenia prac Z 43 2 
Co najmniej dwuosobowe wykonywanie prac zw. ze ścinką i zrywką drewna S 65 4 
Przebywanie osób w strefach niebezpiecznych Z 44 7 
Sprzęt pomocniczy do ścinki drzew i zrywki drewna  S 67 2 
Dobór miejsca składowania drewna Z 19 - 
Przygotowanie surowca drzewnego do załadunku i wywozu (maksymalna dłu-
gość dłużyc, wyrównanie czół dłużyc i kłód) Z 17 1 

Bezpieczne wykonywanie prac przy ścince drzew S 63 6 
Bezpieczne wykonywanie prac przy zrywce drewna S 29 3 
Przestrzeganie przepisów dot. ręcznego przemieszczania ciężarów S 41 - 
Nadzór nad pracami Z 44 7 
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Przestrzeganie przepisów dot. prac szczególnie niebezpiecznych  Z 3 2 
Maszyny i urządzenia 
Spełnianie wymagań bhp dot. maszyn i innych urządzeń technicznych U 100 13 
Decyzje UDT na eksploatację U 70 22 
Inne istotne nieprawidłowości 
Obowiązki stron stosunków cywilno-prawnych w zakresie bhp (posiadanie badań 
lekarskich, szkoleń z zakresu bhp itp. osób świadczących pracę na podstawie 
innej niż stosunek pracy) 

Z 10 6 

Badania przesiewowe pracowników w kierunku boreliozy Z 41 25 
Szczepienia ochronne pracowników przeciwko KZM Z 41 20 
Pierwsza pomoc przedlekarska Z 45 6 
Zapewnienie pracownikom posiłków i napojów Z 44 5 
 

Z powyższego zestawienia wynika, że w trakcie kontroli stwierdzono nieprawi-
dłowości zarówno w obszarze organizacji jak i prowadzenia prac. W celu ich usunięcia 
wydano środki prawne (decyzje i wystąpienia). W 22 przypadkach wydano decyzje 
wstrzymania prac, ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracow-
ników, a dalszych 9 decyzji nakazywało skierować do innych prac 10 pracowników nie 
posiadających kwalifikacji do wykonywania tych prac. W efekcie zastosowania środków 
prawnych usunięto prawie wszystkie opisane powyżej nieprawidłowości, w tym wszyst-
kie stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników (na dzień 
sporządzania niniejszej informacji wykonano 95% decyzji). 

Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach 
musimy stwierdzić, że mimo poprawy w stosunku do lat ubiegłych, jest on niezadowa-
lający, o czym świadczy liczba nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli. Stąd 
konieczność systematycznych kontroli oraz prowadzenia działań prewencyjnych. W 
stosunku do lat ubiegłych, zaobserwowano spadek liczby osób zatrudnionych na pod-
stawie umów cywilnoprawnych, świadczących pracę na powierzchniach leśnych. Nie-
pokoi natomiast wzrost liczby osób wykonujących prace leśne w ramach samozatrud-
nienia, jako podwykonawcy większego zleceniobiorcy – zakładu usług leśnych, który 
wygrał przetarg. Taka forma powierzania pracy jest przerzuceniem na jednoosobowy 
podmiot gospodarczy wszystkich kosztów zatrudnienia i przygotowania do pracy. Nale-
ży odnotować rosnącą liczbę prywatnych pracodawców poddających swoich pracowni-
ków badaniom lekarskim przesiewowym w kierunku kontaktu z boreliozą, jednak w 
stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w prywatnym sektorze usług leśnych, 
nadal jest to poziom niezadowalający.  
 
4.16. Kontrole bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach piekarniczych i cu-

kierniczych 
 

W ramach tematu, inspektorzy pracy na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego przeprowadzili 20 kontroli. Kontrolowane podmioty zatrudniały ogółem 
353 osoby, w tym 155 kobiet i 72 pracowników młodocianych. Niektóre z podmiotów to 
zakłady zatrudniające tylko 2 pracowników. Największy kontrolowany zakład to piekar-
nia z ciastkarnią, zatrudniający 40 pracowników. W tabeli zamieszczonej poniżej okre-
ślono stwierdzone nieprawidłowości. 
 

Tabela 4.16.  Kontrole bhp w zakładach piekarniczych i cukierniczych - uchybienia 
 

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

Liczba 
zbadanych 

Stwierdzono 
Brak 

 
Uchybie-

nia 
PROFILAKTYKA I PREWENCJA 
Udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego S 82 16 10 
- dostosowanie do wykonywanych procesów pracy S 66  3 
Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego (min. po zmianie technologii, 
analizie przyczyn i okoliczności zaistniałych wypadków przy pracy) S 42 - 1 

Zapoznanie z oceną ryzyka pracowników P 205 23  
Wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze P 239 - 8 
Profilaktyczne badania lekarskie P 169 18 21 
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Badane zagadnienie 
P – pracownicy, D – dokumenty, U – urządzenia i maszyny, 
O – obiekty, pomieszczenia, S – stanowiska pracy, Z – inne 

Liczba 
zbadanych 

Stwierdzono 
Brak 

 
Uchybie-

nia 
Szkolenie bhp - wstępne P 169 9 3 
Szkolenie bhp – okresowe P 129 26  
Szkolenie bhp - dla pracodawców i kadry kierowniczej Z 22 3  
Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne P 48 7  
Posiłki i napoje profilaktyczne  S 15 - 2 
OBIEKTY I WYPOSAŻENIE 
Dostosowanie pomieszczeń pracy do rodzaju wykonywanej pracy 
- stan techniczny O 36  1 
- wentylacja O 36 - 2 
- oznakowanie miejsc niebezpiecznych O 39 1 7 
- ład i porządek O 36  3 
Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
- stan techniczny  O 26  1 
- wyposażenie O 26 - 4 
Urządzenia i instalacje elektryczne – właściwa eksploatacja Z 40 2 3 
Urządzenia i instalacje elektryczne - zabezpieczenie Z 40 1 2 
STANOWISKA I PROCESY PRACY 
Zapewnienie instrukcji bhp (opracowanie, dostosowanie) Z 90 8 8 
TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Ciągi i drogi komunikacyjne 
- oznakowanie Z 18 1 3 
- ład i porządek Z 18  2 
Dostosowanie magazynów do rodzaju składowanych ładunków Z 21 - 1 
Zapewnienie wyjścia z komory chłodniczej Z 10  2 
Instrukcje bhp obejmujące prace magazynowe i transportowe S 21 7 - 
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 
Wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony i inne urządzenia ochronne  U 143 7 2 
Wyposażenie maszyn w elementy sterownicze U 143 1 2 
Wyposażenie maszyn w urządzenia ostrz., znaki, sygnały i barwy bhp U 143 - 2 
POLITYKA PRACODAWCY NA RZECZ POPRAWY STANU BHP 
Realizacja powierzonych obowiązków przez służbę bhp Z 15 3  
Pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, których dotyczyły 
stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości P 100 24  

 
Z powyższej tabeli wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło oceny ryzy-

ka zawodowego, badań profilaktycznych oraz szkoleń w dziedzinie bhp. W 5 zakładach 
brak było oceny ryzyka zawodowego. W 10 zakładach, 18 pracowników nie posiadało 
aktualnych profilaktycznych badań lekarskich. W 6 zakładach, 26 pracowników nie po-
siadało szkolenia okresowego w dziedzinie bhp. W 3 zakładach żaden z pracowników 
nie posiadał uprawnień do obsługi pieca do wypieku pieczywa o zainstalowanej mocy 
cieplnej powyżej 50kW. W zakresie dostosowania pomieszczeń pracy do rodzaju wy-
konywanej pracy, stanu technicznego i wyposażenia pomieszczeń higieniczno- sani-
tarnych oraz właściwej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej stwierdzono nie-
prawidłowości w 13 skontrolowanych zakładach. Kontrola 143 maszyn i urządzeń wy-
kazała w 7 przypadkach brak lub niesprawne osłony, urządzenia ochronne, wyłączniki 
krańcowe.  

W celu usunięcia uchybień inspektorzy pracy wydali łącznie 214 decyzji, 62 
wnioski w wystąpieniach oraz 2 polecenia. W efekcie realizacji tych środków prawnych 
usunięto zdecydowaną większość stwierdzonych nieprawidłowości (na dzień sporzą-
dzania niniejszej informacji zrealizowano 93% wydanych środków prawnych). 

Jako przyczyny występujących nieprawidłowości pracodawcy najczęściej wska-
zują na ciągłe zmiany przepisów prawa pracy, trudności w ich prawidłowym interpreto-
waniu oraz brak odpowiednich służb, szczególnie w małych piekarniach. W ocenie in-
spektorów pracy, przyczyny tkwią zwłaszcza w słabej znajomości przepisów prawa 
pracy przez pracodawców i korzystanie przez nich tylko w ograniczonym stopniu z po-
mocy lub konsultacji osób oraz jednostek wyspecjalizowanych w zakresie prawa pracy. 
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W małych piekarniach niejednokrotnie pracodawcą jest piekarz znający dobrze swój 
fach, ale nienadążający za zmianami. 
 
4.17. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach 
 

W roku 2013 w ramach tematu inspektorzy pracy skontrolowali łącznie 13 róż-
nego rodzaju placówek oświatowych. Były to szkoły podstawowe (4), szkoły ponad-
gimnazjalne (2) i zespoły szkół (7) prowadzone w miejscowościach o zróżnicowanej 
wielkości – od wiosek i małych miasteczek po stolicę regionu. W placówkach tych łącz-
nie było zatrudnionych 692 pracowników (uczęszczało 4379 uczniów).  

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 12 placówkach oświatowych, inspekto-
rzy pracy stwierdzili nieprawidłowości. Należy zaznaczyć, że tylko w 1 kontrolowanym 
podmiocie nie stwierdzono żadnych uchybień z zakresu objętego tematyką kontroli. W 
tabeli zamieszczonej poniżej określono najczęściej stwierdzane nieprawidłowości. 
 

Tabela 4.17.  Przestrzeganie przepisów bhp w szkołach - nieprawidłowości 
 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba kontrolowanych 
szkół, 

w których stwierdzono 
braki i/lub uchybienia Uwagi 

podsta-
wowe 

ponad-
gimna-
zjalne 

zespoły 
szkół 

Poddanie pracowników profilak-
tycznym badaniom lekarskim 2 1 1 

Brak badania wstępnego lub okreso-
wego, nieterminowe poddanie bada-
niom lekarskim 

Poddanie pracowników wymaga-
nym szkoleniom w zakresie bhp 2 - 2 

Brak aktualnego szkolenia okresowe-
go, w tym wymaganego dla służby 
bhp 

Organizacja służby bhp w zakła-
dzie 2 - 2 

Brak służby bhp, niewłaściwa organi-
zacja służby bhp, niespełnienie wy-
mogów kwalifikacyjnych przez służbę 
bhp 

Stan techniczny powierzchni podłóg 
i ciągów komunikacyjnych 1 1 3 

Zły stan techniczny posadzek w pra-
cowniach i na korytarzach, nieszczel-
ne przykrycie kanału pod przejściem 

Zabezpieczenie poręczy klatek 
schodowych przy biegach scho-
dowych przed możliwością zsu-
wania się po nich 

1 - 2 Brak odpowiedniego zabezpieczenia 
poręczy klatek schodowych 

Stan techniczny schodów 1 - 2 Uszkodzona, z ubytkami, nawierzch-
nia stopni schodów lub spoczników 

Osłonięcie stwarzających zagro-
żenie elementów wystających, np. 
grzejników c. o. 

1 - 3 Brak obudowy grzejników żeliwnych, 
brak pokręteł na zaworach grzejników 

Wymiana powietrza w pomieszcze-
niach pracy 2 - 1 

Brak pomiarów skuteczności instalacji 
wentylacyjnej w pracowni, nieprzysto-
sowanie okien w pracowniach do 
otwierania z poziomu podłogi 

Oświetlenie w pomieszczeniach 
pracy 3 - 3 

Brak lub niewłaściwe oświetlenie 
stanowisk, pomieszczeń, niesprawne 
punkty świetlne 

Wyposażenie pomieszczeń higie-
niczno-sanitarnych 1 - 3 

Brak urządzenia wentylacji mecha-
nicznej w ubikacji, brak kratki w otwo-
rze wentylacyjnym 

Zapewnienie apteczki pierwszej 
pomocy 1 1 2 Brak apteczki lub przeterminowane 

medykamenty 
Udostępnienie instrukcji udziela-
nia pierwszej pomocy w razie 
wypadku 

- - 4 Brak instrukcji przy apteczce 
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W celu usunięcia uchybień inspektorzy pracy wydali decyzje i wnioski w wystą-
pieniach. W efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto zdecydowaną więk-
szość stwierdzonych nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji 
zrealizowano 93% wydanych środków prawnych). Na przykład: 

− 4 placówki poddały łącznie 10 pracowników profilaktycznym badaniom lekar-
skim,  

− 4 placówki poddały łącznie 5 pracowników wymaganym szkoleniom w dziedzi-
nie bhp, 

− 3 placówki zapewniły prawidłowe funkcjonowanie służby bhp,   
− 5 placówek zapewniło łącznie w 6 obiektach szkolnych poprawę stanu tech-

nicznego posadzek w pracowniach i na korytarzach oraz stanu technicznego 
przykryć otworów technologicznych w obrębie ciągów komunikacyjnych,  

− 4 placówki zapewniły łącznie w 6 obiektach szkolnych zabezpieczenie poręczy 
klatek schodowych przy biegach schodowych przed możliwością zsuwania się 
po nich,  

− 3 placówki zapewniły łącznie w 3 obiektach szkolnych poprawę stanu technicz-
nego schodów (naprawa uszkodzonej nawierzchni schodów zewnętrznych lub 
wewnętrznych), 

− 4 placówki zapewniły łącznie w 4 obiektach szkolnych osłonięcie stwarzających 
zagrożenie elementów wystających, np. zaworów grzejników centralnego 
ogrzewania bez pokręteł, całych grzejników żeliwnych, 

− 6 placówek zapewniło w 11 obiektach szkolnych odpowiednie oświetlenie po-
mieszczeń lub stanowisk pracy, naprawę lub uzupełnienie punktów świetlnych, 

− 4 placówki zapewniły łącznie w 4 obiektach szkolnych odpowiednie wyposaże-
nie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, głównie w mechaniczną wentylację 
kabin ustępowych, 

− 5 placówek zapewniło łącznie w 6 obiektach szkolnych apteczki pierwszej po-
mocy lub nieprzeterminowane medykamenty w apteczkach. 

W latach 2010-2012 w 6 spośród 13 skontrolowanych placówek zdarzyło się łącznie 15 
wypadków przy pracy. Były to wyłącznie wypadki indywidualne, powodujące czasową 
niezdolność do pracy. Najwięcej wypadków (7) odnotowano w 2012 roku. 

Podsumowując, na tle innych kontrolowanych podmiotów stan warunków pracy 
w szkołach należy ocenić jako dość dobry. W żadnym z kontrolowanych podmiotów nie 
ujawniono nieprawidłowości skutkujących wstrzymaniem prac ani skierowaniem do 
innych prac. Nie było potrzeby karania za naruszenia przepisów lub zasad bhp – nie-
prawidłowości nie miały znamion wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Niepo-
kojący jest natomiast wzrost liczby wypadków przy pracy w latach 2010-2012 w skon-
trolowanych szkołach. 
 
4.18. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach rolnych 
 

W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili 26 kontroli w gospodarstwach 
rolnych, w których łącznie było zatrudnionych 204 pracowników. W kontrolowanych 
gospodarstwach dominującym rodzajem działalności była produkcja roślinna (wszyst-
kie kontrolowane) i produkcja zwierzęca (bydło, trzoda, drób – w 11 gospodarstwach). 

Kontrole ujawniły liczne nieprawidłowości i zagrożenia związane ze złym sta-
nem technicznym maszyn i urządzeń technicznych, urządzeń i instalacji energetycz-
nych, z niewłaściwą organizacją pracy, stanem pomieszczeń pracy oraz budynków 
produkcyjnych. 

Z poniższego zestawienia wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło ma-
szyn i urządzeń technicznych. W czasie wykonywania prac polowych skontrolowano 
łącznie 193 maszyny i urządzenia techniczne. W przypadku 10 z nich stwierdzono nie-
prawidłowości. Wiele nieprawidłowości odnotowano w zakresie eksploatacji urządzeń i 
instalacji elektroenergetycznych. Niewiele mniej dotyczyło organizacji stanowisk pracy i 
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procesów pracy oraz użytkowania obiektów i pomieszczeń pracy. Przeprowadzone 
kontrole wykazały zaniedbania w zakresie przygotowania pracowników do wykonywa-
nia różnych prac w gospodarstwie rolnym, profilaktycznej ochrony zdrowia i przepro-
wadzania oceny ryzyka zawodowego.  
 

Wykres 4.18.  Zakłady rolne – wydane decyzje w celu usunięcia nieprawidłowości 
 

 

W celu usunięcia ww. uchybień inspektorzy pracy wydali ogółem 191 decyzji 
nakazowych. Zastosowane środki prawne doprowadziły do ograniczenia lub likwidacji 
prawie wszystkich nieprawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji wyko-
nano 94% decyzji). 
          Analizując zestawienia nieprawidłowości stwierdzonych w czasie wykonywania 
prac polowych w latach 2011-2013, należy odnotować systematyczny spadek liczby 
ujawnianych uchybień w gospodarstwach rolnych w zakresie stanu technicznego eks-
ploatowanych ciągników i maszyn rolniczych do prac polowych, nieprawidłowości 
związanych z agregowaniem maszyn oraz zagadnień dotyczących stosowanych pro-
cesów technologicznych w produkcji rolniczej. Do pozytywnych tendencji należy zali-
czyć coraz lepsze wyposażenie w nowoczesne ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze 
(zestawy technologiczne do uprawy). Pomimo ujawnienia wielu nieprawidłowości odno-
towano pozytywne tendencje także w zakresie stanu przestrzegania przepisów bezpie-
czeństwa pracy przy pracach żniwnych. Stwierdzono spadek liczby zakładów, w któ-
rych nieprawidłowo eksploatowano kombajny zbożowe i prasy do zbioru słomy. 

Porównując zestawienia nieprawidłowości stwierdzonych przy produkcji zwie-
rzęcej w latach 2011-2013, należy odnotować spadek zarówno liczby zakładów jak i 
obiektów, w których stwierdzono uchybienia dotyczące braku zabezpieczeń otworów w 
stropach i poddaszach budynków (pracodawcy w coraz mniejszym stopniu, sporadycz-
nie wykorzystują poddasza jako użytkowe), niezabezpieczonych zagłębień, zbiorników, 
nieskutecznej ochrony przed porażeniem prądem, niewłaściwego stanu instalacji 
oświetleniowej oraz nieprawidłowego stanu technicznego urządzeń do przygotowania i 
zadawania pasz dla zwierząt. Nadal stwierdza się liczne uchybienia w zakresie niepra-
widłowego wyposażenia oraz stanu zaplecza higieniczno-sanitarnego, braku okreso-
wych przeglądów i pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń 
elektrycznych. Przyczyn powyższego stanu należy upatrywać w znacznym wyeksploa-
towaniu obiektów inwentarskich i wyposażenia technicznego, a także we wzroście pro-
dukcji zwierzęcej w kontrolowanych gospodarstwach, co spowodowało włączenie do 
produkcji obiektów inwentarskich, które przez dłuższy okres nie były wykorzystywane 
produkcyjnie oraz nie były remontowane. 

Porównując zestawienia nieprawidłowości w zakresie przygotowania pracowni-
ków do wykonywania pracy i wybranych zagadnień z prawa pracy w okresie lat 2011-
2013 należy odnotować wzrost liczby zakładów, w których stwierdzono uchybienia do-
tyczące: dopuszczenia do pracy pracowników bez przeprowadzonych wstępnych i 
okresowych badań lekarskich, braku przeszkolenia pracodawców w zakresie bhp.  
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W kontrolowanych zakładach nastąpił nieznaczny wzrost wskaźnika częstości 
wypadków. Wskaźnik dla tych zakładów dwukrotnie przewyższa wskaźnik dla naszego 
regionu. Łącznie w kontrolowanych zakładach odnotowano 13 wypadków przy pracy. 
Wysoka wypadkowość w rolnictwie wynika ze złożonego środowiska pracy. Pracowni-
cy narażeni są na czynniki niebezpieczne, szkodliwe (hałas, pyły, wibracja), chemicz-
ne, biologiczne i uciążliwe. Niewłaściwe warunki pracy na stanowiskach w gospodar-
stwie, nieprzestrzeganie przepisów bhp prowadzą do licznych wypadków i chorób za-
wodowych. Różnorodność wykonywanych prac w gospodarstwach rolnych, użytkowa-
nie maszyn i urządzeń rolniczych oraz ciągników i pojazdów samobieżnych o różnym 
stopniu złożoności, wymaga od użytkowników bardzo dużej wiedzy i umiejętności. Pro-
cesy technologiczne w rolnictwie przebiegają nierytmicznie, często w zmiennych wa-
runkach pogodowych. Występują okresowe spiętrzenia prac, prowadzące do wydłużo-
nego dnia pracy, a tym samym do przemęczenia, stresu i pogorszenia stanu psychofi-
zycznego pracowników rolnych. Złożoność rolniczego stanowiska pracy sprawia, że 
występuje ogromna liczba zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. Wykonywanie 
pracy na każdym stanowisku w gospodarstwie niesie ze sobą ryzyko doznania 
uszczerbku na zdrowiu. Eliminacja tego ryzyka zawodowego lub ograniczenie go do 
akceptowanego poziomu to podstawowy cel, do którego powinni zmierzać pracodawcy 
i organizatorzy procesu pracy. Kontrole wykazały, że w co trzecim gospodarstwie nie 
ma dokonanej oceny ryzyka zawodowego na występujących stanowiskach pracy lub są 
niedociągnięcia w opracowanej ocenie. 
 
4.19. Przestrzeganie przepisów bhp oraz przepisów prawa pracy w ośrodkach 

wczasowych i turystycznych 
 

 W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole w 19 zakładach prowa-
dzących działalność wczasowo- turystyczną, zatrudniających od 1 do 40 pracowników. 
Ogółem w kontrolowanych zakładach były zatrudnione 153 osoby, w tym 117 pracow-
ników w ramach stosunku pracy i 36 osób pracujących na podstawie umów cywilno-
prawnych. 

Wśród stwierdzonych naruszeń w zakresie przepisów technicznego bezpie-
czeństwa pracy należy wymienić: 

− eksploatowanie w 5 ośrodkach urządzeń i instalacji elektrycznych w sposób za-
grażający bezpieczeństwu pracowników, w tym u 2 pracodawców stwierdzono 
brak zapewnionej ochrony przed dotykiem bezpośrednim,  

− niewłaściwy stan techniczny elementów obiektów i pomieszczeń pracy, głównie 
drzwi i schodów, który stwierdzono w 3 ośrodkach,  

− dopuszczenie do wykonywania pracy 19 pracowników bez przeszkolenia 
wstępnego lub okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  

− zatrudnienie 4 pracowników bez orzeczeń ze wstępnych lub okresowych badań 
lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania 
prac, 

− brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przez 3 pracodawców,  
− nieprawidłowości, dotyczące zorganizowania pierwszej pomocy przez 6 praco-

dawców,  
Natomiast w zakresie legalności zatrudnienia stwierdzono (między innymi): 

− 3 pracodawców nie potwierdziło na piśmie 8 pracownikom rodzaju umowy o 
pracę i jej warunków,  

− 1 pracodawca zawarł umowy cywilnoprawne z 6 osobami w warunkach, w któ-
rych, zgodnie z art. 22 § 1 K. p., powinna być zawarta umowa o pracę, 

− 3 przedsiębiorców nie zgłosiło do ubezpieczenia społecznego 13 osób pracują-
cych na podstawie umów zleceń,  

− w 2 ośrodkach turystycznych 4 pracowników posiadających status osoby bez-
robotnej nie zawiadomiło PUP o podjęciu pracy zarobkowej,  
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− 2 przedsiębiorców nie zgłosiło do ZUS wymaganych danych mających wpływ 
na wymiar składek na Fundusz Pracy, 

− 2 przedsiębiorców opłaciło należne składki na Fundusz Pracy po terminie usta-
wowym.  
W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości to brak 

dostatecznej wiedzy pracodawców w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy, 
w tym bezpieczeństwa i higieny pracy bądź ich lekceważenie oraz niedbalstwo, a także 
świadome łamanie przepisów prawa pracy, np. zatrudnianie na czarno. 
 W celu usunięcia stwierdzonych naruszeń inspektorzy pracy wydali ogółem 48 
decyzji nakazowych, skierowali do pracodawców 61 wniosków i wydali 2 polecenia. W 
efekcie realizacji tych środków prawnych usunięto prawie wszystkie stwierdzone nie-
prawidłowości (na dzień sporządzania niniejszej informacji zrealizowano 96% wyda-
nych środków prawnych). 

Podsumowując, stan praworządności w części ośrodków wczasowych i tury-
stycznych jest zadowalający. Zdarzają się też jednak zakłady, w których dochodzi do 
wielu świadomych naruszeń prawa pracy, w tym zatrudniania „na czarno”, zawieranie 
umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę. W związku z tym, zasadne jest kon-
tynuowanie kontroli w latach następnych. 
 
4.20. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach rybołówstwa w wodach śród-

lądowych 
 

W 2013 roku przeprowadzono 5 kontroli dotyczących przestrzegania przepisów 
o bezpieczeństwie pracy w rybołówstwie śródlądowym (stawowym i jeziorowym). Dzia-
łania kontrolne prowadzono w siedzibach zakładów rybackich oraz kontrolowano bry-
gady rybackie, jednostki pływające i ich wyposażenie na wodach dzierżawionych jezior. 
Kontrole na wodzie prowadzono w godzinach porannych, podczas spływania statków 
rybackich do przystani po połowach i przeglądzie narzędzi stawnych na jeziorach. Ogó-
łem, w kontrolowanych zakładach pracowało 115 osób. W trakcie kontroli stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

− w dwóch zakładach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia akt 
osobowych pracowników, 

− w jednym zakładzie stwierdzono brak aktualnego szkolenia okresowego z za-
kresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla 38 pracowników, 

− w czterech zakładach 29 pracowników zatrudnianych na wodzie nie zostało 
okresowo przeszkolonych w zakresie zasad ratowania tonących oraz udzielania 
im pierwszej pomocy lub nie było poddanych wymaganym corocznym ćwicze-
niom praktycznym związanym z tą tematyką, 

− w jednym zakładzie nie poinformowano pracownika - rybaka jeziorowego o ry-
zyku zawodowym związanym z pracą na tym stanowisku, 

− w jednym zakładzie stwierdzono zaniedbania w wydawaniu odzieży roboczej, 
− w jednym zakładzie ujawniono przypadek braku koła ratunkowego na łodzi, 
− w 1 zakładzie nie opracowano i nie udostępniono pracownikom instrukcji bhp 

dotyczących prac z zakresu rybactwa śródlądowego (dot. 4 pracowników), 
− w trzech zakładach pracy nie oznakowano dopuszczalnego obciążenie statku 

rybackiego wraz z załogą (dot. 8 łodzi). 
W celu usunięcia stwierdzonych naruszeń wydano ogółem 29 decyzji nakazowych, 
oraz skierowano do pracodawców 12 wniosków. W efekcie realizacji tych środków 
prawnych usunięto zdecydowaną większość stwierdzonych nieprawidłowości (na dzień 
sporządzania niniejszej informacji zrealizowano 76% wydanych środków prawnych). 

Przesłanki wynikające z tegorocznych kontroli zakładów rybackich wskazują na 
zasadność uwzględnienie tej tematyki w działalności nadzorczo-kontrolnej w ramach 
kontroli rutynowych. 
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V.  DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 
 
5.1. Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę” 
 

Celem kampanii było upowszechnianie wśród osób pracujących i pracowników, 
studentów i uczniów, a także pracodawców, partnerów społecznych i instytucjonalnych 
oraz ogółu społeczeństwa wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy przy za-
trudnianiu, specyfice zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia niepra-
cowniczego, umowach terminowych. Tematyka kampanii informacyjno-promocyjnej 
obejmowała także zagadnienia legalności zatrudnienia cudzoziemców. Działania w 
ramach kampanii polegały na: 

− dotarciu z przekazem kampanii do osób pracujących i przygotowujących się 
do podjęcia pracy,  

− informowaniu o specyfice zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego 
w zakresie przysługujących praw, obowiązków a także warunków ubezpie-
czenia społecznego, 

− podnoszeniu poziomu wiedzy pracowników, osób przygotowujących się 
do podjęcia pracy i innych adresatów w zakresie przepisów dotyczących za-
trudniania. 

W tabeli zamieszczonej poniżej zawarto działania podejmowane w ramach kampanii. 
 

Tabela 5.1. Informacja - Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę” 
 

Liczba podmiotów objętych działaniami informacyjnymi 775 
Liczba zorganizowanych stoisk, punktów informacyjnych podczas konferencji, spotkań, szkoleń 
i targów 14 

Liczba doniesień w mediach w związku z kampanią 42 
Liczba rozdysponowanych wydawnictw 2380 

 
Zdjęcie 5.1. – Przykłady rozpowszechnianych wydawnictw PIP  

 
 

   
Należy podkreślić, że działania informacyjno-promocyjne prowadzone w związku z 
kampanią „Zanim podejmiesz pracę” budziły duże zainteresowanie. Cele kampanii zo-
stały osiągnięte. Dotarliśmy do wielu odbiorców (patrz tabela 5.1.). Z tych względów 
planujemy kontynuowanie tych działań w latach następnych. 
 
5.2. Program prewencyjny dla średnich i dużych zakładów 
 

Cel programu to ograniczenie zagrożeń wypadkowych w średnich (zatrudnienie 
50-250 osób) i dużych (zatrudnienie powyżej 250 osób) zakładach pracy, w których 
odnotowano przynajmniej jeden ciężki lub śmiertelny wypadek przy pracy lub stwier-
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dzono dużą liczbę wypadków przy pracy, w szczególności poprzez upowszechnianie 
problematyki zarządzania bhp. W celu realizacji tych założeń w czerwca 2013 roku w 
Okręgu przeprowadzono dwa szkolenia, w których poruszano następujące tematy: 

− identyfikacja zagrożeń w relacji z przyczynami wypadków przy pracy, 
spójność określania i wdrażania środków profilaktycznych wynikających z 
oceny ryzyka zawodowego w zestawieniu ze środkami i wnioskami profi-
laktycznymi ustalonymi w wyniku zaistnienia wypadku, 

− sposób przeprowadzania dochodzenia powypadkowego oraz oceny ryzyka 
zawodowego. 

W szkoleniach uczestniczyło 39 osób z 25 zakładów, które zgłosiły się do udziału w 
programie i wnioskowały o objęcie programem prewencyjnym. Uczestnicy szkoleń 
otrzymali ulotki oraz broszury informacyjne PIP, takie jak:  

− „Bezpieczne rusztowania”, 
− „O bezpiecznej pracy na budowie”, 
− „Dobór środków technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wyso-

kości”, 
− „ABC BHP. Informator dla pracodawców”, 
− „Ocena ryzyka zawodowego. Czynniki psychospołeczne”, 
− Karty bhp (prace pilarką tarczową, ręczne prace transportowe, prace mu-

rarskie, prace zbrojarskie). 
Wszystkie podmioty biorące udział w programie otrzymały ankietę specjalistyczną "Za-
rządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja wypadkowa". Pracodawcy zobowiązali 
się do wypełnienia ankiet i przesłania ich do Okręgu oraz do przekazania informacji na 
temat poprawy warunków pracy w swoich zakładach po analizie zagadnień zawartych 
w ankiecie dotyczących oceny ryzyka zawodowego oraz wypadków przy pracy. Do OIP 
wpłynęło 21 wypełnionych ankiet. Po zakończeniu programu, w grudniu 2013 roku do 
21 pracodawców przesłano zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego, a 
do 4 pracodawców zaświadczenia o udziale w szkoleniu. 

 
Tabela 5.2. Informacja - Program prewencyjny dla średnich i dużych zakładów 

 

Liczba podmiotów objętych harmonogramem centralnym 20 
Liczba podmiotów objętych działaniami informacyjno-promocyjnymi OIP 25 
Liczba pracodawców, do których skierowano zaproszenie do udziału w programie 30 
Liczba pracodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniu PIP 25 
Liczba pracodawców, którzy: 
a) przystąpili do programu prewencyjnego (wypełnili kartę zgłoszenia do udziału w programie) 25 

b) ukończyli program, przesyłając do OIP Ankietę specjalistyczną „Zarządzanie bezpieczeń-
stwem pracy – prewencja wypadkowa” 21 

Liczba audytów/wizyt kontrolnych w wybranych zakładach pracy 14 
Liczba wydawnictw PIP wykorzystanych w ramach realizacji tematu 168 
Liczba zaświadczeń przesłanych do pracodawców o ukończeniu programu prewencyjnego 21 
Liczba zaświadczeń przesłanych do pracodawców o udziale w szkoleniu PIP 4 

 
Zdjęcie 5.2. – Przykłady rozpowszechnianych wydawnictw PIP  
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Po zakończeniu przez pracodawców programów dostosowawczych spośród 25 

zakładów biorących udział w programie inspektorzy pracy w 14 przeprowadzili kontrole, 
których celem było ustalenie efektów działań podjętych w ramach programu. Kontrole 
dotyczyły przede wszystkim analizy okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy za-
istniałych w zakładach w ostatnich latach, jak również działań podejmowanych przez 
pracodawców w celu eliminowania nieprawidłowości dotyczących zagadnień bezpie-
czeństwa i higieny pracy. Jednym z kluczowych zagadnień poruszanych podczas kon-
troli było sprawdzenie czy zrealizowano wnioski i zalecenia profilaktyczne zawarte w 
protokołach powypadkowych. Ponadto sprawdzano zagadnienia dotyczące oceny ry-
zyka zawodowego. W wyniku podjętych działań uzyskano znaczące efekty. Na przy-
kład w jednym zakładzie dokonano kompleksowej nowej uaktualnionej oceny ryzyka 
zawodowego, która objęła 28 grup stanowisk. W wyniku działań prewencyjnych służby 
bhp wprowadzono zapewnienie wykonania szczepień ochronnych przed zagrożeniami 
spowodowanymi przez szkodliwy czynnik biologiczny. W kolejnym podmiocie zobowią-
zano się do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich grup stano-
wisk (47 stanowisk). W następnym zakładzie wprowadzono ekrany akustyczne chro-
niące narażonych na działanie dźwięków o wyższych częstotliwościach. Wprowadzono 
skrócony czas ekspozycji. W innym zakładzie stanowiska pracy wyposażono w pode-
sty montażowe do prac na wysokości. W kolejnym zakładzie zapewniono niezbędną 
ilość podestów ułatwiających wykonywanie pracy pracownikom, oznakowano na nowo 
progi i rampy barwami ostrzegawczymi, wymieniono przewody spawalnicze w spawar-
kach, wymieniono przedłużacze, zaplanowano udoskonalenie wentylacji w jednej z hal. 
W kolejnym zakładzie przeprowadzono szczepienia przeciwko kleszczowemu zapale-
niu opon mózgowych, badania na obecność przeciwciał boreliozy, badania na wykrycie 
chorób nowotworowych, zakupiono okulary korygujące wzrok przy pracy z monitorem 
ekranowym oraz środki ochrony osobistej, odzież i obuwie robocze. 

Problem wysokiej wypadkowości w zakładach pracy naszego województwa 
wskazuje na konieczność podejmowania szeregu przedsięwzięć mających na celu 
ograniczenie zagrożeń wypadkowych. W związku z powyższym widzimy konieczność 
kontynuowania tego programu w kolejnych latach. 

 
5.3. Kampania informacyjno-promocyjna „Bezpieczeństwo pracy zależy od 

Ciebie” 
 

Celem kampanii było zapobieganie wypadkom przy pracy zaistniałym z przy-
czyn leżących po stronie czynnika ludzkiego – w tym nieprawidłowego lub samowolne-
go zachowania pracownika, niewłaściwego posługiwania się czynnikiem materialnym, 
nieużywania sprzętu ochronnego, poprzez: 

− inspirowanie do zmiany postaw - popularyzację wzorców zachowań w zakre-
sie bezpieczeństwa pracy, odpowiedzialności za wykonywane zadania w 
kontekście ochrony życia i zdrowia własnego, współpracowników, osób za-
trudnionych, 

− wskazywanie na tragiczne konsekwencje nieodpowiedzialnych, niewłaści-
wych zachowań poprzez upowszechnianie informacji dotyczących wniosków 
z analiz wypadków przy pracy, 

− zachęcanie pracodawców i pracowników do podnoszenia poziomu kultury 
technicznej i organizacyjnej w miejscu pracy, inspirowanie do wymiany „do-
brych praktyk” w tym zakresie, 

− inspirowanie pracodawców do przeglądu i poprawy warunków pracy, wdra-
żania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, szczególnie w zakresie przygotowania pracowników do pracy i budo-
wania kultury bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie – zachęcanie do udziału 
w programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy.  
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Kampanię kierowaliśmy przede wszystkim do pracowników i ich bezpośrednich przeło-
żonych, zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych, 
w szczególności w przemyśle przetwórczym (wyróżniającym się negatywnie pod 
względem liczby poszkodowanych w wypadkach), a także mikro i małych przedsiębior-
ców. Planujemy prowadzenie kampanii również w latach 2014-2015. 
 

Tabela 5.3. Informacja - Kampania „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” 
 

Liczba podmiotów objętych działaniami  866 
Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, szkoleń 14 
Liczba zorganizowanych stoisk, punktów informacyjnych  5 
Liczba doniesień w mediach w związku z kampanią 5 
Liczba rozdysponowanych wydawnictw 2076 

 
Zdjęcie 5.3. – Przykłady rozpowszechnianych wydawnictw PIP  

       

 
 Przykładem działań prowadzonych w ramach kampanii jest seminarium pn. 
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, które odbyło się w kwietniu w młodzieżowym 
domu kultury w Bartoszycach. W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 osób. Obecny na 
seminarium okręgowy inspektor pracy przedstawił uczestnikom prezentację nt. pod-
staw działania, uprawnień i kompetencji oraz organizacji Państwowej Inspekcji Pracy. 
Następnie omówiono działalność prewencyjno-promocyjną PIP, ze szczególnym 
uwzględnieniem kampanii społecznych realizowanych w 2013 roku. Ponadto udzielono 
uczestnikom seminarium odpowiedzi na liczne pytania dot. przepisów prawa pracy. 
Podczas spotkania funkcjonowało stoisko informacyjne zorganizowane przez Okręg, 
na którym można było skorzystać z oferty wydawniczej PIP.  
 Inny przykład naszych działań to konferencja, która odbyła się w październiku w 
jednym z zakładów w Elblągu zrealizowana w ramach kampanii informacyjno-
promocyjnej PIP „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” oraz kampanii społecznej 
CIOP-PIB „Przez innowacje do bezpieczeństwa”. Zagadnienia omawiane przez prele-
gentów podczas konferencji to m.in. dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa. Konfe-
rencji towarzyszyły m.in.: wystawa środków ochrony dróg oddechowych, stoiska z fa-
chowymi czasopismami i wydawnictwami, w tym broszurami i ulotkami PIP, wystawa 
barier ochronnych i środków ochrony indywidualnej, prezentacja czujek tlenku węgla i 
dymu, pokazy ratownictwa wysokościowego oraz warsztaty i prezentacja mobilnego 
stanowiska dot. substancji niebezpiecznych. W konferencji wzięło udział 90 osób. 
 Kolejny przykład naszych działań realizowanych w ramach kampanii „Bezpie-
czeństwo pracy zależy od Ciebie” to szkolenie, które odbyło się w grudniu w jednym z 
nadleśnictw. W szkoleniu uczestniczyły 42 osoby. W trakcie spotkania omawiano pro-
blematykę bhp przy pozyskiwaniu drewna z podkreśleniem zagrożeń wypadkowych na 
pozycjach pozyskiwania drewna, na przykładzie omówionych zdarzeń wypadkowych 
oraz współodpowiedzialności kadry Lasów Państwowych za stan bhp na pozycjach 
realizowanych przez prywatnych przedsiębiorców leśnych. 
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5.4. Kampania informacyjno-promocyjna „Szanuj życie! Bezpieczna praca w 
gospodarstwie rolnym” 

 
Głównym celem kampanii było dążenie do ograniczenia ryzyka wypadkowego 

oraz poprawy ochrony zdrowia w gospodarstwach rolnych poprzez: 
− rozpowszechnianie informacji nt. zagrożeń wypadkowych występujących  

w gospodarstwie rolnym oraz sposobów ich eliminacji lub minimalizacji, 
− rozpowszechnianie wniosków z analiz przyczyn i okoliczności wypadków, do 

których doszło z udziałem rolników indywidualnych i członków ich rodzin, 
− uwrażliwienie na problem dużej liczby wypadków w rolnictwie samorządów 

lokalnych, urzędów i instytucji związanych z rolnictwem oraz zachęcenie ich 
do współpracy w zakresie oddziaływania na poprawę stanu ochrony zdrowia 
w rolnictwie, 

− nagłośnienie problemu angażowania dzieci do prac w gospodarstwie, któ-
rych nie powinny wykonywać oraz wskazanie negatywnych konsekwencji 
powierzania dzieciom prac niebezpiecznych i szkodliwych, 

− przekonanie rolników, że wysokie standardy bezpieczeństwa można osią-
gnąć przy niewielkim nakładzie środków finansowych i pracy. 

Jedną z podstawowych form oddziaływania inspekcji pracy na stan ochrony 
pracy w rolnictwie indywidualnym jest doradztwo techniczne, służące eliminowaniu 
zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy. Wizytacje, czyli bezpośrednie spo-
tkania z rolnikami w ich gospodarstwach i podczas prac polowych, są doskonałą oka-
zją, aby na konkretnych przykładach omówić temat zagrożeń wypadkowych w rolnic-
twie. W 2013 roku prowadziliśmy, podobnie jak w latach poprzednich, wizytacje: go-
spodarstw rolników indywidualnych (w ramach konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” i w związku z wypadkami przy pracy - wspólnie z inspektorami KRUS), gospo-
darstw prowadzących praktyczną naukę zawodu oraz prac polowych. W ramach dzia-
łań edukacyjno-promocyjnych poświęcaliśmy dużo czasu na spotkania z dziećmi i mło-
dzieżą wiejską, przeprowadzając pogadanki, szkolenia, prelekcje i konkursy. W trakcie 
tych działań przekazywaliśmy wydawnictwa PIP. 
 

Zdjęcie 5.4. – Przykłady wydawnictw PIP dot. ochrony pracy w rolnictwie 

      
Najczęstszą przyczyną wypadków w rolnictwie są upadki, potknięcia i pośli-

zgnięcia, dlatego też podczas wizytacji szczególną uwagę zwracano na zagrożenia 
występujące w czasie prac prowadzonych na terenie zabudowanym w postaci nieza-
bezpieczonych otworów zrzutowych i stropowych, użytkowania niewłaściwych drabin, 
braku zabezpieczenia drzwi i wrót przed samozamknięciem, złego stanu schodów lub 
braku przy nich barier. Nadal wiele nieprawidłowości można zaobserwować podczas 
pozyskiwania drewna opałowego. Napotkane podczas wizytacji pilarki tarczowe za-
zwyczaj były własnej konstrukcji, bez osłon tarczy piły, pasków klinowych lub pasa 
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transmisyjnego oraz bez klina rozszczepiającego, ale coraz częściej są one zastępo-
wane przez pilarki łańcuchowe, które są w dobrym stanie technicznym. 

W większości wizytowanych gospodarstw, ze względu na starą tradycyjną za-
budowę, gdzie budynki gospodarcze sąsiadują bezpośrednio z mieszkalnymi, brak jest 
odgrodzenia tej części od produkcyjnej, wyznaczonego miejsca odpoczynku, placu 
zabaw dla dzieci. Stwierdzaliśmy brak zorganizowanych punktów ppoż., apteczki 
pierwszej pomocy, ogrodzonych kojców dla psów. 

Oceniając stan techniczny ciągników i maszyn najwięcej nieprawidłowości 
stwierdzaliśmy w słabszych ekonomicznie gospodarstwach, gdzie sprzęt jest w znacz-
nym stopniu zużyty i wyeksploatowany. Najczęściej stwierdzano brak lub niepełne 
osłony wału przegubowo-teleskopowego, brak osłon na przekładniach łańcuchowych, 
zębatych, klinowych, kosiarki rotacyjne bez fartucha ochronnego, roztrząsacze oborni-
ka bez przedniej siatki ochronnej, przyczepy bez sprężyny odciążającej zaczep.  

Do zjawisk pozytywnych należy zaliczyć coraz większą dbałość rolników o 
ogólny porządek i estetykę w obejściach, przechowywanie maszyn w wyznaczonych 
miejscach, garażach, wiatach. Jeśli chodzi o stosowanie środków ochrony osobistej w 
postaci okularów ochronnych, masek, półmasek, ochronników słuchu to rolnicy używa-
ją ich sporadycznie. 

W tabelach zamieszczonych poniżej zawarto działania podejmowane w ramach 
programu. 

 
Tabela 5.4.1. Informacja zbiorcza z działalności edukacyjno-promocyjnej 
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9 159 - - 3 75 10 632 15 265 4 109 - - 8 1400 - 800 
 

Tabela 5.4.2. Działania w ramach rolnictw indywidualnego upowszechnianie w mediach  
 

 Liczba 
Publikacje prasowe 12 
Wywiady, felietony, reportaże TV 4 
Wywiady, felietony, reportaże radiowe 10 
Promowanie tematyki bhp w rolnictwie na stronach internetowych partnerów (np. Policja, 
ZHP, itp.) i na publicznych portalach internetowych (np. wp.pl, onet.pl, portale branżowe) 12 

 
Tabela 5.4.3. Wizytacje w obszarze rolnictwa indywidualnego 

 

Wizytacje i obserwacje Liczba 
wizytacji 

Liczba 
pracujących 

 

Wizytacje: 97 122 
Gospodarstw rolników indywidualnych 47 58 
Gospodarstw rolników indywidualnych w ramach konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 13 26 
W związku z wypadkami przy pracy 17 17 
Gospodarstw prowadzących praktyczną naukę zawodu 20 21 
 

Wizytacja prac polowych: 24 24 
- wiosenne 11 11 
- żniwne 10 10 
- jesienne 3 3 
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Tabela 5.4.4. Nieprawidłowości stwierdzane podczas wizytacji gospodarstw 
 

Nieprawidłowości 
stwierdzone podczas wizytacji indywidualnych gospodarstw rolnych 

Liczba 
zaobserwo-

wanych 
przypadków 

 

Nieprawidłowa eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych (prowizoryczne podłączenia, leżące 
bezładnie przewody, naprawiane drutem bezpieczniki itp.) 9 

Eksploatowanie narzędzi elektrycznych np. szlifierek tarczowych własnej produkcji, maszyn wykona-
nych metodą „domową”, bez jakichkolwiek zabezpieczeń (brak osłon,); zły stan techniczny maszyn 6 

Zły stan narzędzi ręcznych np. niezaklinowane stylisko siekiery 3 
Przechowywanie maszyn (bezładne, z wystającymi elementami roboczymi) 26 
Użytkowanie drabin stanowiących zagrożenie 20 
Brak barierek przy schodach, zły stan techniczny schodów 12 
Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów ściennych i stropowych 28 
Brak lub niewłaściwe zabezpieczenia otworów w ziemi, szamb, studni, zbiorników na gnojowicę 4 
Zagrożenia pożarowe, brak instalacji odgromowej 41 
Ogólny nieporządek 26 
Azbest w pokryciach dachowych; azbest wykorzystany do utwardzenia nawierzchni; inne przypadki 
występowania (np. wygrodzenie kurom wybiegu) 

szacunkowa 
ilość 5000 m2 

Inne dominujące nieprawidłowości– na przykład:   
- nie oddzielona część produkcyjna od mieszkalnej   78 
- źle zorganizowana praca przy dużych zwierzętach np. złe przejścia i dojścia  27 
- wystające ze ścian gwoździe 16 
- brak wyznaczonego miejsca zabaw dla dzieci 60 
- brak ogrodzonego kojca dla psów 75 
- brak apteczki 33 
- niezorganizowany punkt ppoż. / sprzęt ppoż. bez atestacji lub przeglądów 75 
- brak zabezpieczenia drzwi i wrót przed samozamknięciem 58 
- niestosowanie oryginalnych podstawek pod dyszle przyczep i maszyn 39 

 
Tabela 5.4.5. Techniczne bezpieczeństwo pracy i transportu 

 

Zaobserwowane nieprawidłowości 

Liczba maszyn 
poddanych oce-
nie/liczba obser-

wacji 

Liczba maszyn, w 
których stwier-

dzono nieprawi-
dłowości 

Liczba niepra-
widłowości 

Niewłaściwy stan techniczny: 
- ciągników 18 4 4 
- przyczep ciągnikowych 6 3 5 

Niewłaściwy sprzęg ciągnika z: 
- przyczepą rolniczą 2 1 1 

Brak osłon ruchomych elementów maszyn: 
- wałów przegubowo-teleskopowych 3 1 1 
- pił do cięcia drewna 4 4 4 

Niebezpieczna obsługa maszyn: 
- kosiarek 1 1 2 
- siewników 1 1 1 
- rozrzutników obornika 2 1 2 
- opryskiwaczy 1 - - 

Nieprawidłowości przy obsłudze kombajnów: 
- brak osłon bocznych zespołu żniwnego 8 2 2 

Nieprawidłowego transportu po drogach publicznych: 
- transport maszyn rolniczych w pozycji roboczej  1 1 1 

 
Duża liczba wypadków w polskim rolnictwie, w porównaniu do liczby wypadków 

w innych sektorach gospodarki, wskazuje na potrzebę kontynuowania działalności 
prewencyjnej i to nie tylko wśród samych rolników, ale również, a może przede wszyst-
kim wśród młodzieży szkół rolniczych oraz dzieci z wiejskich szkół podstawowych.  
Należy dążyć do tego, aby jak najczęściej ukazywały się w mediach publikacje informu-
jące rolników o przyczynach wypadków występujących w gospodarstwach, poszerzać 
kontakty z sołtysami, związkami producentów, organizacjami rolniczymi, starać się 
uczestniczyć w zebraniach rolników i imprezach wiejskich, takich jak dożynki, festyny, 
wystawy. Działania w postaci szkoleń dla rolników i uczniów, konkursów, olimpiad, wi-
zytacji gospodarstw, punktów informacyjnych PIP na imprezach masowych, sprawiają, 
że szerokie grono mieszkańców wsi w sposób bezpośredni lub pośredni ma kontakt z 
problematyką bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym, co w dalszej perspek-
tywie będzie miało z pewnością wpływ na wzrost świadomości mieszkańców wsi nt. 
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zagrożeń wypadkowych. Z tych względów w następnych latach planujemy kontynuo-
wanie opisanych wyżej działań. 
 
5.5. Działania prewencyjne dotyczące zagrożeń związanych nanomateriałami 
 

Celem programu było upowszechnianie wśród pracodawców, przedsiębiorców, 
pracowników i służb zajmujących się bezpieczeństwem pracy wiedzy nt. zagrożeń dla 
zdrowia związanych z nanomateriałami (wytwarzanie i wykorzystywanie). Poniżej ze-
stawienie działań podejmowanych w ramach programu. 
 

Tabela 5.5. Działania prewencyjne dotyczące zagrożeń związanych nanomateriałami 
 

Podejmowane działania  

 

Liczba przeprowadzonych szkoleń 1 
Liczba uczestników szkoleń 54 

Liczba rozprowadzanych broszur „Nanoma-
teriały. Bezpiecznie w pracy” 245 

 
W celu realizacji założeń programu w Okręgu zorganizowano jedno szkolenie, w któ-
rym uczestniczyły 54 osoby, z czego 25 reprezentowało przetwórstwo przemysłowe. 
Podczas szkolenia, a także innych spotkań z pracodawcami, pracownikami służb bhp i 
społecznymi inspektorami pracy rozprowadzano broszurę „Nanomateriały. Bezpiecznie 
w pracy”. 
 
5.6. Program informacyjno-promocyjny w budownictwie 
 

Poprawa wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy, zwłaszcza w małych fir-
mach wykonujących roboty rozbiórkowe, instalacyjne lub wykończeniowe oraz zwięk-
szenie świadomości w zakresie zapobiegania i ograniczania ryzyka związanego z wy-
konywaniem tych robót, to podstawowy cel programu informacyjno-prewencyjnego, 
który obejmował następujące działania: 

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

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

− weryfikacja wyników podejmowanych przez pracodawców działań w formie kon-
troli sprawdzającej i przyznawanie przez okręgowy inspektorat pracy zaświad-
czeń o ukończeniu programu w przypadku pozytywnej oceny inspektora pracy, 

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

Poniżej zestawienie działań podejmowanych w ramach programu. 
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Tabela 5.6. Program informacyjno-promocyjna w budownictwie - działania 

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

 

6 

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

 

80 

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

36 
Pracodawcy, którzy pozytywnie zakończyli udział w programie prewencyjnym „Promocja 
standardów BHP” (otrzymali świadectwo uczestnictwa)  

 

24 

Duże place budów objęte stałą opieką/ monitoringiem inspektora pracy  
 

9 
Informacje w mediach związane z realizacją tematu (ogółem, radio, telewizja, prasa lokal-
na)  

 

50 

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

 

cały rok 

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

 

1 

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

 

11 

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

 

3 

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

 

29 

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

 

4 

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

 

307 

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

16 

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

zowaliśmy różnorodne działania. Na przykład w ramach programu „Promocja standar-
dów BHP” przeprowadzono 6 szkoleń, podczas których przedstawiono planowane 
działania prewencyjne w budownictwie, w tym założenia programu. Uczestników szko-
leń poinformowano o zasadzie dobrowolności udziału w programie i nieodpłatności za 
uzyskaną pomoc Państwowej Inspekcji Pracy. Pokazano również w formie prezentacji 
nieprawidłowości najczęściej spotykane na placach budów. Omówiono sytuację w za-
kresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. Na przełomie października i 
listopada inspektorzy pracy przeprowadzili audyty końcowe w przedsiębiorstwach bio-
rących udział w programie prewencyjnym. W wyniku wizyt kontrolnych, w 24 przedsię-
biorstwach pozytywnie zweryfikowano skuteczność podjętych działań na rzecz popra-
wy bezpieczeństwa pracy. Podsumowanie programu połączone ze szkoleniem odbyło 
się w listopadzie w siedzibie i oddziałach Okręgu. Na zakończenie spotka-
nia przedsiębiorcy, którzy uzyskali pozytywne wyniki podczas końcowej wizyty kontrol-
nej otrzymali świadectwo poświadczające ukończenie programu. 

Inny przykład naszych działań to zorganizowane w kwietniu spotkanie członków 
i partnerów Warmińsko-Mazurskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy. Se-
minarium odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 
Uczestniczyło w nim 27 osób. Byli to przedstawiciele władz województwa, członkowie 
organizacji związkowych, organizacji pracodawców, pracownicy służb bhp. Główne 
zagadnienia poruszane podczas dyskusji to (między innymi): brak wyodrębnionego 
przedmiotu dot. zagadnień bhp w szkołach ponadgimnazjalnych, możliwość występo-
wania inspektorów pracy z tematyką wypadkowości na spotkaniach Wojewódzkiej Ko-
misji Dialogu Społecznego przy Wojewodzie, zapewnienie broszur PIP w urzędach – w 
miejscu rejestrowania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. 

Kolejny przykład naszych działań to posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa 
Pracy w Budownictwie utworzonej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie, 
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które odbyło się w listopadzie w budynku Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Bu-
dowli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podczas posiedzenia omó-
wione zostały następujące zagadnienia: 
− stan warunków pracy na budowach, 
− działania informacyjno-prewencyjne w budownictwie, 
− założenia i realizacja programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”- skiero-

wanego do młodzieży szkolnej i akademickiej, 
− zmiany w projekcie ustawy o zamówieniach publicznych; 
− propozycje modyfikacji programów nauczania na Uniwersytecie Warmińsko-

Mazurskim (wprowadzenie tematyki bezpieczeństwa pracy przy obronie prac in-
żynierskich, magisterskich, a także w zakresie tematycznych pytań na egzami-
nach dyplomowych). 

Podczas posiedzenia Rady podkreślano, iż dane statystyczne dot. wypadków przy pra-
cy świadczą o konieczności podejmowania działań w celu poprawy bezpieczeństwa na 
budowie.  

  
Zdjęcie 5.6. – Przykłady wydawnictw PIP dot. budownictwa 

  
 

  
Podsumowując, najskuteczniejszą formułą realizacji działań prewencyjnych adre-

sowanych do branży budowlanej są wszelkiego rodzaju szkolenia i pokazy. Szkolenia 
połączone z pokazami stosowania środków ochrony kierować należy bezpośrednio do 
pracowników fizycznych, osób bezpośrednio narażonych na zagrożenia. Podczas tego 
typu spotkań trzeba zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z wypadkami przy 
pracy. Praktyka pokazuje, że wśród przyczyn prawie każdego zdarzenia wypadkowego 
mamy do czynienia z czynnikiem „ludzkim” a większość wypadków jest sprowokowana 
przez samych poszkodowanych. Celem tego typu szkoleń oraz wszelkiego rodzaju 
spotkań organizowanych bezpośrednio na placach budów powinno być uświadomienie 
pracownikom, jakie mogą ponosić konsekwencje postępowania niezgodnie z przepi-
sami bhp. Istotnym aspektem działań prewencyjnych jest również zwiększenie wśród 
pracowników świadomości istniejących zagrożeń oraz poprawa wiedzy o sposobach 
prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej. Ponadto jednym z kierun-
ków działań prewencyjnych w budownictwie podejmowanych w przyszłości powinna 
być edukacja dzieci i młodzieży. Nadal konieczne jest kierowanie naszych wydawnictw 
do przedsiębiorców branży budowlanej, ponieważ cieszą się bardzo dużym zaintere-
sowaniem. Z tych względów planujemy kontynuowanie wyżej opisanych działań w la-
tach następnych. 
 
5.7. Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp 

przez użytkowane maszyny i urządzenia do obróbki drewna 
 

Cel programu to zapobieganie wypadkom przy obsłudze maszyn do obróbki 
drewna poprzez: 
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− przeprowadzenie szkoleń dla pracodawców i przedsiębiorców (użytkowni-
ków maszyn do obróbki drewna) odpowiedzialnych za zapewnienie bez-
pieczeństwa użytkowania maszyn przez pracowników, 

− sprawdzenie i ewentualne dostosowanie użytkowanych maszyn do obróbki 
drewna do minimalnych wymagań bhp - przez pracodawców i przedsię-
biorców, którzy uczestniczyli w szkoleniach, 

− upowszechnianie problematyki spełniania minimalnych wymagań bhp w 
zakresie użytkowania maszyn, drogą popularyzacji i wymiany informacji. 

Poniżej zestawienie działań prewencyjnych podejmowanych w związku z realizacją 
programu 
 

Tabela 5.7.1. Działania prewencyjne dot. bezpieczeństwa przy maszynach 
 

Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp  
Liczba szkoleń dla pracodawców/przedsiębiorców lub ich przedstawicieli 1 
Liczba podmiotów objętych programem  20 
Liczba podmiotów, które podpisały deklarację uczestnictwa w programie  20 
Liczba podmiotów, które odesłały wypełnione Ankiety  12 
Liczba wypełnionych Ankiet 32 
Liczba wydanych Zaświadczeń o uczestnictwie w programie 12 

 
W ramach programu zorganizowano jedno szkolenie dla użytkowników maszyn 

do obróbki drewna. W szkoleniu wzięło udział 20 pracodawców. Wszyscy uczestnicy 
szkoleń zadeklarowali podjęcie działań prewencyjnych – po przeprowadzeniu samo-
kontroli bezpieczeństwa użytkowanych maszyn i dostosowaniu ich do minimalnych 
wymagań bhp (podpisali deklarację uczestnictwa w programie). Program ukończyło 12 
pracodawców, przesyłając do OIP ankiety specjalistyczne. Po zakończeniu programu, 
w grudniu do 12 pracodawców przesłano zaświadczenia o uczestnictwie w programie. 
W efekcie dobrowolnych działań pracodawcy dostosowali szereg maszyn do wymagań 
minimalnych. Na przykład w zakresie elementów sterowniczych dokonano przeglądu 
197 maszyn. Stwierdzono, że 17 z nich nie spełnia wymagań minimalnych. We wszyst-
kich przypadkach maszyny dostosowano do tych wymagań.  

Oprócz powyżej opisanych działań w ramach programu prowadziliśmy działal-
ność informacyjno-promocyjną. Podmiotom zainteresowanym problematyką przekaza-
liśmy publikacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania maszyn. 

Z  
Tabela 5.7.2. – Działania informacyjno-promocyjne dot. bezpieczeństwa przy maszynach 

 
 

  

Liczba podmiotów objętych 
pozostałą działalnością 
informacyjno-promocyjną  

59 

Liczba konferencji, semina-
riów, spotkań, narad nt. 
wymagań minimalnych 

2 

Liczba publikacji przekaza-
nych podmiotom zaintere-
sowanym problematyką  

545 

 
Widzimy potrzebę realizacji tego programu, ponieważ wyniki kontroli dotyczą-

cych maszyn nadal wskazują, że pracodawcy mają poważne problemy z dostosowa-
niem ich do minimalnych wymagań. Odnosi się to w szczególności do małych zakła-
dów pracy, które potrzebują użytecznych przewodników ze zbiorami praktycznych ko-
mentarzy oraz przykładami działań dostosowawczych. 
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5.8. Program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” 
 

Program był adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz do mło-
dzieży akademickiej. Cel programu to: 

− kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy wśród 
nauczycieli, uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, 

− podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących za-
pewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy wśród młodzieży 
szkolnej (w szczególności w szkołach o profilu budowlanym) i akademickiej. 

W kolejnej edycji programu udział wzięło 17 szkół. Łącznie w roku szkolnym 2012/2013 
w programie uczestniczyło 40 nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych, w tym 6 nau-
czycieli akademickich. Odbyły się 232 lekcje(zajęcia) z udziałem 3826 uczniów oraz 
studentów. Poniżej zestawienie działań podejmowanych w ramach programu. 
 

Tabela 5.8. Program „Kultura bezpieczeństwa” 
 

Działania podejmowane w ramach programu  
Liczba szkół biorących udział w programie edukacyjnym  17 
Liczba nauczycieli, w tym akademickich, biorących udział w programie edukacyjnym  40 
Liczba lekcji przeprowadzonych w szkołach w związku z programem  232 
Liczba uczniów biorących udział w lekcjach przeprowadzonych przez nauczycieli 2889 
Liczba uczniów biorących udział w prelekcjach z pracownikami PIP/inspektorami pracy 158 
Liczba studentów biorących udział w zajęciach przeprowadzonych przez nauczycieli  937 
Liczba studentów biorących udział w prelekcjach z pracownikiem PIP/inspektorem pracy 222 

 
Działania prowadzone w ramach programu spotkały się z pozytywnym odbio-

rem zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów. Świadczy o tym pozytywna ocena mate-
riałów szkoleniowych oraz odsetek nauczycieli (96%), którzy deklarują chęć ponowne-
go udziału w programie. Dlatego też planujemy kontynuować nasze działania w tym 
zakresie modyfikując i dostosowując program edukacyjny do oczekiwań. W tym celu w 
październiku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie Okręgowy Inspektor Pracy i War-
mińsko-Mazurski Kurator Oświaty podpisali porozumienie o współpracy w zakresie 
działań edukacyjnych adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu 
województwa. Celem tego porozumienia jest ugruntowanie dotychczasowej współpracy 
i dalsze jej rozwijanie oraz inicjowanie nowych przedsięwzięć na rzecz kształtowania 
kultury bezpieczeństwa wśród uczniów i nauczycieli. Porozumienie dotyczy promocji i 
kształtowania bezpiecznych zachowań wśród młodzieży szkół naszego regionu, w tym 
w szczególności w ramach organizowanych seminariów, konferencji, spotkań, konkur-
sów oraz realizowanych programów edukacyjnych, których celem jest informowanie o 
zagrożeniach zawodowych i różnorodnych aspektach prawnej ochrony pracy, w tym 
m.in. w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego PIP pod nazwą „Kultura bez-
pieczeństwa”. Podczas spotkania 34 nauczycieli otrzymało świadectwa udziału w pro-
gramie edukacyjnym Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”. Po-
nadto okręgowy inspektor pracy wręczył podziękowania 16 dyrektorom szkół ponad-
gimnazjalnych, w których program ten był w roku szkolnym 2012/2013 realizowany. W 
części seminaryjnej spotkania inspektorzy pracy przedstawili prezentacje dotyczące 
przestrzegania przepisów bhp w szkołach oraz przepisów Karty Nauczyciela i funkcjo-
nowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  
 
5.9. Program prewencyjny dla mikrozakładów „Zdobądź dyplom PIP” 
 

Cel programu to poprawa wiedzy o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia w ma-
łych zakładach, w szczególności w zakresie zapobiegania i ograniczania ryzyka zwią-
zanego z występującymi w ich działalności zagrożeniami, poprzez:  
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− wsparcie mikro przedsiębiorstw, które przystąpią do programu w zakresie dzia-
łań zmierzających do poprawy warunków bhp oraz doprowadzenia do stanu 
zgodnego z obwiązującymi przepisami prawa pracy, 

− upowszechnianie wiedzy i przykładów dobrych praktyk, w zakresie zapobiega-
nia i ograniczania ryzyka związanego z występującymi w ich działalności zagro-
żeniami,  

− upowszechnianie problematyki bhp w mikro zakładach w ramach współpracy 
z partnerami wspierającymi program (m.in. Związek Rzemiosła Polskiego, 
OHP, ZUS, organy samorządu terytorialnego, eksperci, inni). 

Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli, gdzie pracodawca, przy po-
mocy przygotowanych przez PIP narzędzi i pomocy inspektora pracy jako eksperta, 
identyfikuje występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, ocenia ich skalę 
oraz określa sposoby i terminy ich likwidacji. Przez cały czas realizacji programu pro-
mocyjnego pracodawcy mogą zwrócić się do inspektorów pracy o udzielenie wska-
zówek, fachowej pomocy. Po zakończeniu przez pracodawcę programu dostosowaw-
czego, wyznaczony inspektor pracy przeprowadza audyt. W oparciu o zgromadzoną 
dokumentację, okręgowy inspektor pracy podejmuje decyzję o przyznaniu Dyplomu. 
 

Tabela 5.9. Program prewencyjny dla mikro-zakładów „Zdobądź dyplom PIP” - laureaci 
 

Branża Liczba zakładów 

 

Handel detaliczny i hurtowy 24 
Usługi ogólnobudowlane 6 
Obróbka metali 3 
Stolarstwo i meblarstwo 6 
Naprawa samochodów i maszyn 5 
Gastronomia 6 
Farmacja 1 
Produkcja odzieży 1 
Usługi fryzjerskie i kosmetyczne 1 
Agencja zatrudnienia 2 
Usługi leśne 2 
Edukacja 1 

                                              Razem                                                    58 

 
 W 2013 roku do 107 pracodawców wysłano zaproszenia do udziału w progra-

mie. Do programu przystąpiło 81 pracodawców, którzy wzięli udział w szkoleniach 
zorganizowanych przez OIP. Do kontroli audytowych przystąpiło 66 zakładów. Kontro-
le te z pozytywnym wynikiem przeszło 58 pracodawców. Ostatecznie właśnie tych 58 
pracodawców uzyskało Dyplom PIP. Uroczyste wręczenie Dyplomów PIP odbyło się w 
listopadzie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Olsztynie. 

 Podsumowując, w ocenie pracodawców uczestnictwo w organizowanych szko-
leniach pogłębiło ich wiedzę i pozwoliło na samodzielne i bezproblemowe usunięcie 
nieprawidłowości. Pracodawcy podkreślali, że do przystąpienia do programu promo-
cyjnego skłonił ich głównie brak wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy. 
Ponadto pracodawcy podkreślali, że dostosowanie swoich zakładów do wymagań bhp 
i prawa pracy bez pomocy inspektora pracy sprawia im duże trudności z uwagi na 
częste zmiany obowiązującego prawa oraz brak dostępu do ustaw i rozporządzeń z 
zakresu prawa pracy. Bezpłatna pomoc inspektora pracy w zakładzie przynosi wy-
mierne efekty związane z poprawą warunków pracy. Efekty uzyskane w ramach pro-
gramu wskazują na potrzebę jego kontynuacji w kolejnych latach. 
 
5.10. Konkursy promujące pożądane postawy w zakresie ochrony pracy 
 

Konkursy, których organizatorem lub współorganizatorem jest Państwowa In-
spekcja Pracy honorują proaktywne postawy i osiągnięcia ich uczestników w zakresie 
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wiedzy o bhp, dbałości o jakość stanowisk pracy oraz organizacji pracy bezpiecznej. 
Zgodnie z regulaminami konkursów uczestniczyły w nich następujące podmioty: 

− „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” – pracodawcy,  
− „Poznaj swoje prawa w pracy” – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,  
− „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy” – społeczni inspektorzy pracy, 
− „Konkurs dla pracowników młodocianych” – pracownicy młodociani zatrudnieni 

w rzemiośle w celu przygotowania zawodowego, 
− „Buduj bezpiecznie” – pracodawcy, przedsiębiorcy, 
− „Bezpieczne gospodarstwo rolne” – rolnicy indywidualni, 
− „Bezpieczne lato” – uczniowie (zuchy i harcerze). 

W tabeli zamieszczonej poniżej określono liczbę uczestników poszczególnych konkur-
sów. Niektóre z nich były organizowane w ramach kampanii lub programów opisanych 
wcześniej. 
 

Tabela 5.10. Konkursy  
 

Nazwa konkursu Liczba uczestników 
„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 10 
„Poznaj swoje prawa w pracy” 22 
„Najaktywniejszy zakładowy społeczny inspektor pracy” 7 
„Konkurs dla pracowników młodocianych” 20 
„Buduj bezpiecznie” 6 
„Bezpieczne gospodarstwo rolne” 31 
„Bezpieczne lato” 121 

 
Oprócz ww. konkursów zorganizowaliśmy dwa konkursy w ramach działań wła-

snych. Pierwszy z nich to konkurs wiedzy bhp, udzielania pierwszej pomocy i ppoż. w 
ramach kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny start” dla pracowników młodocia-
nych z zakładów rzemieślniczych powiatów: iławskiego, ostródzkiego, nowomiejskiego 
i działdowskiego. W konkursie uczestniczyło 131 osób, przyznano 10 nagród rzeczo-
wych. Drugi to konkurs z zakresu wiedzy o prawie pracy, w tym bezpieczeństwie i hi-
gienie pracy „Sprawny w zawodzie”, w którym brała udział młodzież z OHP z terenu 
woj. warmińsko-mazurskiego, zorganizowany wspólnie z W-M Wojewódzką Komendą 
OHP w Olsztynie. Na szczeblu województwa uczestniczyło w nim 8 osób. Wyłoniono 3 
laureatów, którym przyznano nagrody. 
 
5.11. Program informacyjno-promocyjny „Ochrona zdrowia w miejscu pracy – 

ograniczenie negatywnych skutków narażenia na szkodliwe czynniki śro-
dowiska pracy 

 
Celem programu była promocja ochrony zdrowia zawodowego w zakładach 

pracy, w których występują czynniki szkodliwe, z ukierunkowaniem na najczęściej wy-
stępujące w środowisku pracy np. hałas, pyły, czynniki zakaźne i inwazyjne oraz  
uświadomienie wpływu tych czynników na kondycję zdrowotną pracujących. Poniżej 
zestawienie działań podejmowanych w ramach programu. 
 

Tabela 5.11. Program „Ochrona zdrowia w miejscu pracy - …” 
 

Działania podejmowane w ramach programu  
Liczba przeprowadzonych szkoleń 1 
Liczba uczestników szkoleń 54 
Liczba zorganizowanych punktów informacyjnych  2 

 
W ramach programu zorganizowano jedno szkolenie, w którym uczestniczyły 54 

osoby.  Na szkolenie zapraszani byli pracodawcy z zakładów pracy, w których wystę-
pują szkodliwe czynniki środowiska pracy, których przekroczenie może powodować 
ujemne skutki dla zdrowia pracowników, szczególnie w kontekście wydłużającego się 
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okresu aktywności zawodowej pracujących. Przeważającą grupa osób, która brała 
udział w szkoleniu to przedstawiciele przetwórstwa przemysłowego (25).  
 
5.12. Działalność szkoleniowa i edukacyjna we współpracy z partnerami spo-

łecznymi 
 

Wzorem lat poprzednich, prowadziliśmy działalność szkoleniową i edukacyjną 
we współpracy z partnerami społecznymi. Najliczniejszą grupę wśród uczestników 
szkoleń stanowili przedstawiciele związków zawodowych oraz administracji państwo-
wej. W tabeli zamieszczonej poniżej określono liczbę uczestników tych działań. 
 

Tabela 5.12. Szkolenia dla partnerów społecznych  
 

Adresat szkoleń Liczba szkoleń Liczba uczestników / 
podmiotów 

Działacze związkowi  
w tym społeczni in-
spektorzy pracy  

NSZZ Solidarność 1 41 
OPZZ 4 73 
Forum ZZ    1 46 
inne org. zw., np.:                               
- ZNP                                
- KKZZ Ciepłowników” 

 
1 
1 

 
20 
8 

PPrrzzeeddssttaawwiicciieellee  oorrggaa--
nniizzaaccjjii  pprraaccooddaawwccóóww 

Izba Rzemiosł / Cech Rzemiosł 2 4 
inne 5 45 

Przedstawiciele 
organów 

samorządowych 2 4 
administracji państwowej 6 63 
inne 4 8 

Partnerzy 

np.: 
- placówki naukowo-badawcze 
- stowarzyszenia 
- służby bhp 
- inni 

 
3 
3 
3 
3 

 
3 
5 
34 
77 

 
Podczas spotkań szkoleniowych, podobnie jak w latach poprzednich, dużo uwagi po-
święcono tematyce prawnej ochrony pracy, w tym w szczególności dotyczącej mobbin-
gu, wypłacania wynagrodzeń za pracę oraz zasad prawidłowego rozliczania czasu pra-
cy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia nt. uprawnień związków zawodo-
wych, czy obowiązków i uprawnień społecznych inspektorów pracy. Podczas szkoleń 
wykorzystywano materiały i prezentacje przygotowane przez pracowników PIP. 
 
5.13. Informacja na temat rozprowadzonych wydawnictw PIP 
 

W ramach działań prewencyjnych, OIP rozprowadzał szereg materiałów infor-
macyjno-promocyjnych przekazanych przez Główny Inspektorat Pracy. Publikacje te 
rozpowszechniano w trakcie szkoleń, spotkań, konferencji, seminariów, udzielania po-
rad, kontroli, targów itp. Poniżej tabela, w której określono rodzaj i liczbę publikacji roz-
dysponowanych w 2013 roku. Wydawnictwa rozprowadzono także w ramach kampanii 
lub programów opisanych wyżej. 

Tabela 5.12. Rozprowadzone materiały informacyjno-promocyjne 

Tytuł publikacji Ilość wyda-
nych ogółem  

Rękawice ochronne 104 
Co 15 minut ma miejsce wypadek na budowie. Zabezpiecz swoich pracowników (plakat) 25 
Śmierć nie śpi (afisz) 110 
Wynagrodzenie za pracę 56 
Praca rolnika, dobre praktyki 50 
Rodzice w pracy 400 
Stop dyskryminacji 150 
Plakat: Poznaj swoje prawa w pracy  50 
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Tytuł publikacji Ilość wyda-
nych ogółem  

BHP na stacjach LPG 230 
Bezpiecznie na wsi 230 
Bezpieczeństwo dzieci na wsi. Lista kontrolna 200 
Stres w pracy. Poradnik dla pracodawcy 480 
Prawo pracy. Pierwsze kroki 250 
Zdobądź Dyplom PIP 100 
Przygoda na wsi. Zobacz, co Ci zagraża 1290 
Moja pierwsza praca (komiks) 1890 
Bezpieczne odśnieżanie dachów 400 
O bezpiecznej pracy na budowie 600 
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn 145 
Praca tymczasowa 70 
Budownictwo. Roboty drogowo-mostowe 80 
Pośrednictwo pracy 130 
Formy zatrudnienia 50 
Nowy pracownik. Obowiązki pracodawcy 70 
Środki ochrony układu oddechowego 250 
Transport ręczny na placu budowy 200 
Sianokiszonki 250 
Bezpieczeństwo w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Lista kontrolna 175 
Prace rozbiórkowe 850 
Środki ochrony narządu słuchu 550 
Budownictwo. Bezpiecznie od startu 800 
Mniej dźwigaj. Informacje dla pracowników sektora budowlanego 710 
Legalność zatrudnienia cudzoziemców 180 
ABC BHP Informator dla pracodawców 300 
Bezpieczne rusztowania 400 
Dobór śr. technicznych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości 790 
Stres w pracy. Poradnik dla pracownika 610 
Mobbing. Poradnik dla pracownika 800 
Ocena ryzyka zawodowego. Czynniki psychospołeczne 480 
Bezpieczne pozyskanie drewna 975 
Plakat: Profesjonaliści - brukarz 50 
Plakat: Profesjonaliści - murarz-tynkarz 50 
Plakat: Profesjonaliści - ochrona świadka 50 
Plakat: Profesjonaliści - techniczni 50 
Plakat: Profesjonaliści - umysłowi 50 
Bezpieczna piekarnia 310 
Prawo pracy. Informator 400 
Maszyny do obróbki drewna. Dostosuj do wymagań minimalnych 400 
Karta bhp - prace pilarką tarczową 400 
Karta bhp - prace w wykopie 400 
Karta bhp - prace elektronarzędziami 400 
Karta bhp - prace murarskie 400 
Karta bhp - prace zbrojarskie 400 
Karta bhp - ręczne prace transportowe 400 
Chemia dla rolników 550 
Prawo pracy - pierwsze kroki 500 
Praca w wysokich i niskich temperaturach 400 
Choroby narządu głosu 400 
Bezpiecznie ciągnikiem 520 
Bezpieczna obsługa zwierząt 590 
Rolnik zawód niebezpieczny 570 
Dźwigaj bezpiecznie. Informacje dla rolników 500 
Uwaga azbest! 400 
Bezpieczeństwo dzieci na wsi (lista kontrolna) 200 
Bezpiecznie na wsi 240 
Praca rolnika - dobre praktyki 345 
Plakat "Szanuj życie"  150 
Plakat "Pierwsza praca bezpieczna i wygodna" 50 
"Pierwsza praca nieźle Cię uniesie" (ulotka) 100 
"Pierwsza praca nieźle Cię uniesie" (plakat) 50 
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Tytuł publikacji Ilość wyda-
nych ogółem  

Plakat "Pierwsza praca - bezpieczna przystań"  50 
Bądź bezpieczny w gospodarstwie 380 
Mniej dźwigaj. Informacje dla pracowników systemu opieki zdrowotnej 400 
Zagrożenia czynnikami chemicznymi 385 
Wypadki w szkole. Co zrobić, aby było ich mniej 400 
"Szanuj życie" motyw  74 
Nanomateriały. Bezpiecznie w pracy 250 
Poznaj swoje prawa pracy. Konkurs ze skuterem 100 
Czas pracy kierowców 235 
Prawo pracy. Informator dla pracodawców  400 
Umowy o pracę 170 
Rodzice w pracy 120 
Praca tymczasowa 200 
Stop dyskryminacji 140 
Czas pracy 120 
Wynagrodzenie za pracę 120 
Pośrednictwo pracy 170 
Formy zatrudnienia 170 
ABC BHP Informator dla pracodawców 240 
Potknięcia i poślizgnięcia 120 
Karta bhp. Prace w przestrzeniach zamkniętych 70 
Karta bhp. Prace na rusztowaniu 70 
Karta bhp. Prace dekarskie 70 
Zagrożenia czynnikami biologicznymi w miejscu pracy 45 
O bezpiecznej pracy na budowie 95 
Karta bhp. Prace brukarskie 70 
Karta bhp. Prace montażowe szalunków 70 
Karta bhp. Prace betoniarskie 70 
Budownictwo. Prace rozbiórkowe 95 
Inspektor w zakładzie pracy 100 
Budownictwo. Transport mechaniczny 105 
BHP w biurze 120 
Mobbing. Poradnik dla pracodawcy 25 
Bezpieczeństwo użytkowania maszyn 30 
Pracownik 60+ 50 
Moja pierwsza praca (komiks) 20 
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VI. NAJISTOTNIEJSZE ZJAWISKA Z ZAKRESU 
OCHRONY PRACY CHARAKTERYSTYCZNE 
DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO 

 
Analiza ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości stanowi istotne kryte-

rium oceny stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w kontrolowanych podmio-
tach. Zarówno liczba ujawnionych w 2013 roku wykroczeń przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową (ponad 3,7 tys.), jak i liczba zgłoszonych do OIP skarg 
pracowniczych (prawie 1,4 tys.) wskazuje na koniczność ciągłego doskonalenia strate-
gii działań kontrolnych i rozwijania przedsięwzięć prewencyjnych. Ważną częścią tej 
ostatniej formy aktywności inspekcji pracy jest zaspokajanie wciąż wysokiego zapo-
trzebowania na poradnictwo prawne i techniczne (prawie 38 tys. udzielonych porad) 
oraz szkolenia dla organizacji pracodawców i związków zawodowych (szkoleniami ob-
jęto prawie 0,5 tys. przedstawicieli tych organizacji).  

W dalszym ciągu negatywnie oceniamy przestrzeganie praworządności w 
stosunkach pracy. Zła sytuacja ekonomiczna i utrzymujące się bezrobocie spowodo-
wały, że wiele podmiotów gospodarczych dążyło do jak największego ograniczenia 
kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników oraz nie respektowało w pełni 
uprawnień pracowniczych. 

Szczególnie ważnym społecznie problemem jest naruszanie przepisów o wy-
nagrodzeniu za pracę oraz innych należnych świadczeniach. Skala nieprawidłowości 
polegających na niewypłaceniu bądź nieterminowym wypłaceniu wynagrodzenia za 
pracę jest ogromna. Niewypłacanie bądź nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń i in-
nych świadczeń wynikających ze stosunku pracy występuje u pracodawców bez 
względu na rodzaj prowadzonej działalności. Dotyczy to zarówno pracodawców pro-
wadzących działalność produkcyjną, jak i usługową, budowlaną czy transportową. Po-
nadto kontrole wykazały, że nieprawidłowości w tym obszarze występują zarówno w 
małych zakładach, jak i w większych. Wiodącą przyczyną naruszania przepisów w za-
kresie wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń jest ich nieznajomość. Kolejną naj-
częstszą przyczyną niewywiązania się z obowiązku terminowej wypłaty wynagrodzenia 
jest brak środków finansowych. Niektórzy przedsiębiorcy w pierwszej kolejności rozli-
czają się z dostawcami, urzędami, bankami (unikając odsetek karnych za nieterminowe 
wypłaty), traktując wypłatę wynagrodzenia jako mniej ważną należność. Potwierdzają 
to kontrole, podczas których w wyniku interwencji inspektora pracy pracodawca nie-
zwłocznie wypłaca zaległe należności. W 2013 r. w wyniku realizacji decyzji wydanych 
przez inspektorów pracy wyegzekwowano ok. 3 mln zł dla ponad 2 tys. pracowników.  

Wiele uchybień ujawniono w obszarze czasu pracy. Najczęstsze naruszenia 
dotyczyły problematyki ewidencjonowania czasu pracy, ustalania systemów i rozkła-
dów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych. Ponad 50% pracodawców nie ustaliło 
bądź nieprawidłowo ustaliło w obwieszczeniach czy zakładowych regulaminach pracy 
kwestie dotyczące systemów i rozkładów czasu pracy oraz stosowanych w zakładzie 
okresów rozliczeniowych. Co ósmy pracodawca nie założył i nie prowadził kart ewiden-
cji czasu pracy, a co czwarty prowadził je nieprawidłowo. W ocenie inspektorów pracy 
najczęściej było to celowe działanie podyktowane chęcią ukrycia przez nich faktycz-
nych godzin pracy zatrudnionych osób, zwłaszcza gdy te osoby pracowały w nadgo-
dzinach. Pracodawcy naruszają przepisy dotyczące zapewnienia pracownikom odpo-
czynku dobowego (13%) i odpoczynku tygodniowego (9%).  

Wyniki kontroli przeprowadzonych w podmiotach prowadzących działalność 
transportową wskazują, że najliczniej występującym naruszeniem w zakresie czasu 
jazdy kierowców było niezapewnienie odpowiedniego odpoczynku dziennego, co do-
tyczyło 38% kontrolowanych pracowników. Równie liczne były naruszenia dotyczące 
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zapewnienia wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 
4,5 godziny. Takie naruszenie dotyczyło 31% badanych kierowców. W związku ze 
stwierdzonymi uchybieniami, w przypadku 90% kontrolowanych pracodawców wydano 
decyzje o nałożeniu kary na łączną kwotę prawie 100 tys. zł. 

U wielu pracodawców problemem jest udzielanie pracownikom urlopów wypo-
czynkowych w przysługującym im wymiarze w roku kalendarzowym, w którym pra-
cownicy nabyli do nich prawo, nie później niż do końca trzeciego kwartału następnego 
roku kalendarzowego (w przypadku ok. 14% pracowników objętych badaniem stwier-
dzono w tym zakresie nieprawidłowości). W ocenie inspektorów pracy, podstawową 
przyczyną tych nieprawidłowości jest nieznajomość przepisów prawa oraz zatrudnianie 
zbyt małej liczby pracowników w stosunku do faktycznych potrzeb.  

Znacznie mniej nieprawidłowości stwierdza się w zakresie przestrzegania prze-
pisów dotyczących ochrony pracy młodocianych oraz uprawnień pracowniczych zwią-
zanych z rodzicielstwem. W tych obszarach odnotowujemy najmniej skarg. Natomiast 
niepokojące są wyniki kontroli przestrzegania przepisów dotyczących umów o pracę, 
prowadzenia akt osobowych pracowników oraz treści wydawanych świadectw pracy. 
Po wynagrodzeniu to najczęstszy temat skarg kierowanych do Okręgowego Inspekto-
ratu Pracy.  

Przeprowadzone kontrole potwierdziły, że skala zatrudniania pracowników na 
podstawie długoterminowych umów o pracę jest duża. Blisko 60% umów o pracę na 
czas określony to umowy o pracę zawarte na czas dłuższy niż 3 lata. Pracodawcy nie 
łamią wprost przepisów Kodeksu pracy, brak bowiem stosownej regulacji reglamentu-
jącej długość trwania umowy o pracę na czas określony. Niemniej jednak, ustalenie 
zbyt długiego okresu trwania takiej umowy np. 10 czy 20 lat, może być uznane za nad-
użycie prawa. Trudno bowiem znaleźć jakieś racjonalne lub obiektywne przesłanki 
uzasadniające zawieranie takich długoterminowych umów o pracę. Szczególnie wobec 
oczywistej preferencji ustawodawcy dotyczącej zatrudnienia na czas nieokreślony wo-
bec zatrudnienia czasowego. W naszej ocenie, konieczne jest wprowadzenie stosow-
nej regulacji określającej długość trwania umowy o pracę na czas określony. 

 W roku sprawozdawczym odnotowano wzrost liczby przypadków niepotwier-
dzenia na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę, czyli 
najbardziej godzącą w prawa pracownicze formę nielegalnego zatrudnienia. W 2013 
roku ujawniono 143 takie przypadki, a w 2012 roku 72. Ponadto inspektorzy pracy wy-
kazali, że około 20% umów cywilnoprawnych zawartych jest niezgodnie z charakte-
rem świadczonej pracy. W 2013 roku inspektorzy pracy poddali ocenie 1267 umów 
cywilnoprawnych i wykazali, że 257 z nich zostało zawartych w warunkach, w których 
zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę. Wzrosła 
liczba osób pracujących oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową, które nie zo-
stały zgłoszone do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego. Inspektorzy stwierdzili 
brak zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 125 pracujących. Znacząco wzrosła 
liczba osób, które nieterminowo zostały zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego. 
Stwierdzono, że uchybienia dotyczą 312 osób, podczas gdy w 2012 roku odnotowano 
176 takich przypadków. Inspektorzy pracy ustalili, że w 2013 roku 325 osób bezrobot-
nych (w 2012 roku stwierdzono ok. 300 takich przypadków) nie dopełniło obowiązku 
określonego w art. 74 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zgło-
szenie podjęcia pracy do PUP) lub zrealizowały ten obowiązek nieterminowo. W 2013 
roku odnotowano prawie trzykrotny wzrost liczby przypadków nieopłacenia składek na 
Fundusz Pracy – z liczby 484 ubezpieczonych w 2012 roku, za których nie opłacono 
składek na FP, do liczby 1.234 ubezpieczonych w 2013 roku.  

Zauważalne wzrostowe tendencje nieprawidłowości są skutkiem m.in. kryzysu 
ekonomicznego. Słaba kondycja finansowa przedsiębiorstw powoduje zaległości w 
opłacaniu składek na Fundusz Pracy, a także ucieczkę w niepracownicze, tańsze for-
my zatrudnienia. Analiza wyników kontroli w tym obszarze skłania do wniosku, że dzia-
łania inspekcji winny zostać wsparte rozwiązaniami o charakterze systemowym. 
Jedną z najpoważniejszych barier utrudniających inspekcji pracy skuteczną działalność 
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kontrolną w obszarze legalności zatrudnienia są przede wszystkim ograniczenia wyni-
kające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Chodzi w szczególności o 
obowiązek doręczenia przedsiębiorcy upoważnienia do kontroli, co do zasady – przed 
jej rozpoczęciem oraz przede wszystkim o obowiązek zawiadomienia podmiotu o za-
miarze kontroli. Takie zawiadomienie zazwyczaj czyni kontrolę bezprzedmiotową i ni-
weczy możliwe do osiągnięcia efekty. Utrudnia też przeciwdziałanie zjawiskom niepo-
żądanym, takim jak praca „na czarno” czy wykonywanie pracy w warunkach bezpo-
średniego zagrożenia dla życia lub zdrowia.  

W naszej ocenie istnieje przyzwolenie społeczne na zatrudnianie „na czarno”. 
Nie jest ono postrzegane jako czyn naganny i w konsekwencji przynoszący szkodę 
wszystkim. Zmianom mentalnym służyć może wykształcenie przekonania, że skutecz-
ność służb publicznych oraz nieuchronność kary czynią ten proceder nieopłacalnym. 
Skuteczniejsze zwalczanie szarej strefy gospodarki, w tym nielegalnego zatrudnie-
nia, wymaga zmian prawnych dotyczących zawierania umów o pracę i zgłoszenia do 
ubezpieczeń społecznych. Częstą sytuacją podczas kontroli jest twierdzenie, że pra-
cownik lub inna osoba wykonująca pracę zarobkową jest pierwszy dzień w pracy i nie 
zdążyła jeszcze podpisać umowy. W związku z brakiem możliwości dokumentowania 
przed rozpoczęciem kontroli faktu wykonywania pracy przez takie osoby, bardzo trud-
ne, a czasami wręcz niemożliwe w sensie dowodowym jest stwierdzenie tak zwanej 
pracy „na czarno”. Obowiązujące przepisy dają też pracodawcy 7 dni na zgłoszenie 
pracownika do ubezpieczenia społecznego, co ogranicza możliwość kontrolowania 
pracodawcy w tym zakresie. W ocenie inspektorów pracy, zainteresowani nielegalnym 
zatrudnieniem - zarówno przedsiębiorca, jak i bezrobotny, często oświadczają, że pra-
cownik lub zleceniobiorca nie został jeszcze zgłoszony do ubezpieczenia, ponieważ nie 
upłynął 7-dniowy termin na zgłoszenie. Zasadne więc byłoby wprowadzenie przez 
ustawodawcę obowiązku potwierdzania na piśmie ustaleń co do rodzaju i warunków 
umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy oraz ustanowienie regulacji, zgodnie z 
którą podmiot powierzający pracę innym osobom miałby obowiązek dokonania zgło-
szenia do ubezpieczenia społecznego przed rozpoczęciem przez nie pracy.  

Działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie w zakresie nadzoru i 
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy koncentrowała się, 
tak jak w latach poprzednich, przede wszystkim na tych zakładach, w których ryzyko 
utraty zdrowia lub życia jest szczególnie wysokie. Analiza wyników kontroli wykazuje, 
że w województwie warmińsko-mazurskim stan warunków pracy w poszczególnych 
branżach i zakładach jest zróżnicowany. Wprawdzie w ostatnich latach obserwuje się 
pewne pozytywne zmiany, jednak w wielu zakładach zarówno wyposażenie stanowisk 
pracy, jak i warunki, w jakich praca jest wykonywana odbiegają od standardów obowią-
zujących w „starych” krajach Unii Europejskiej. Jak już wspomniano wyżej, w 2013 roku 
inspektorzy pracy stwierdzili popełnienie około 3,7 tys. wykroczeń. Analogicznie jak w 
latach poprzednich, najliczniejszą grupę wykroczeń (66% ogółu) stanowiły naruszenia 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy 
ujawnili wiele nieprawidłowości o największym ciężarze gatunkowym, czyli stwarzają-
cych bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Znajduje to odzwierciedlenie 
w liczbie wydanych decyzji wstrzymania prac lub eksploatacji maszyn i urządzeń tech-
nicznych oraz skierowania pracowników do innych prac. W 2013 roku wśród wydanych 
decyzji 325 nakazywało wstrzymanie prac w związku ze stwierdzeniem bezpośrednie-
go zagrożenia dla życia bądź zdrowia pracowników (w 2012 roku – 334), a 531 decyzji 
nakazywało wstrzymanie eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich eksploata-
cja powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi (w 2012 roku – 
512). W związku ze stwierdzeniem, że pracownicy zatrudnieni są wbrew obowiązują-
cym przepisom przy pracach niebezpiecznych, wzbronionych lub szkodliwych bez wy-
maganych kwalifikacji, inspektorzy pracy wydawali decyzje skierowania pracowników 
do innych prac. Ogółem w roku sprawozdawczym wydano 158 takich decyzji kierując 
do innych prac 289 pracowników (w 2012 roku wydano 162 decyzje kierując do innych 
prac 289 pracowników). Z analizy wyników kontroli wynika, że stosunkowo najwięcej 
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nieprawidłowości, w tym stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia 
pracowników, podobnie jak w latach ubiegłych, stwierdzono w zakładach prowadzą-
cych działalność budowlaną i produkcyjną.  

Kontynuowaliśmy wszechstronne formy nadzoru i kontroli w sektorze budow-
lanym, w którym odnotowujemy znaczną liczbę wypadków, w tym wypadków śmiertel-
nych (w 2013 roku w tym sektorze zbadaliśmy 5 wypadków śmiertelnych). Obecne 
nastawienie przedsiębiorstw na wynik finansowy, w sytuacji recesji, jaka ma miejsce 
w sektorze budowlanym, wpływa niekorzystnie na stan bezpieczeństwa na budowach. 
Niepokojącym zjawiskiem, obserwowanym dość często, jest brak zainteresowania ze 
strony inwestora oraz generalnego wykonawcy przestrzeganiem przepisów prawa pra-
cy przez podwykonawców. Duże przedsiębiorstwa budowlane o dobrej kondycji finan-
sowej z personelem o wysokich kwalifikacjach i często z wdrożonym systemem zarzą-
dzania bezpieczeństwem prezentują się zdecydowanie lepiej pod względem warunków 
pracy niż małe przedsiębiorstwa. Właściciele większości małych zakładów nadal nie 
wykazują zainteresowania poprawą warunków bezpieczeństwa – zainteresowanie to 
wzrasta dopiero w sytuacji, kiedy w zakładzie pojawia się inspektor pracy, albo gdy 
wypadkowi ulegnie któryś z pracowników. W prawie co piątym zakładzie stwierdzono 
braki przy wykonywaniu prac na wysokości. Tutaj bardzo niepokojącym zjawiskiem jest 
niestosowanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej. Obserwując nieod-
powiedzialne zachowania pracowników mieć można zastrzeżenia co do jakości szko-
leń w dziedzinie bhp. Niewłaściwe przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także nieznajomość przepisów stanowią kolejną bardzo częstą przyczynę wy-
padków przy pracy. W dalszym ciągu nie najlepiej przedstawia się sposób eksploatacji 
rusztowań. W co szóstym skontrolowanym podmiocie stwierdzono tu braki. Duże 
przedsiębiorstwa zlecają montaż wyspecjalizowanym firmom, które posiadają odpo-
wiedni sprzęt, wiedzę i wykwalifikowany personel. Mniejsi przedsiębiorcy radzą sobie 
sami. Nabywają rusztowania najczęściej używane, których stan techniczny pozostawia 
wiele do życzenia. Dość często duże zdziwienie u kontrolowanych wywołuje nakazanie 
zamontowania desek krawężnikowych i brakujących barierek pośrednich, nie wspomi-
nając o nakazaniu zamontowania balustrad od strony ściany, przy której rusztowanie 
stoi. Poprawa warunków bezpieczeństwa w jednym z kontrolowanych obszarów idzie 
niestety w parze z pogorszeniem w innym. Należy jednak podkreślić, że spotykamy się 
coraz rzadziej z drastycznymi przypadkami naruszeń obowiązujących przepisów. 

W sferze naszego zainteresowania są roboty budowlane wykonywane w 
miejscach publicznych, w tym na budowach lub podczas remontu czynnych odcin-
ków dróg. Rzutują one nie tylko na bezpieczeństwo pracowników, ale i osób postron-
nych. W 2013 roku w wyniku interwencji inspektorów pracy w 28 przypadkach usunięto 
takie zagrożenia. W ocenie inspektorów pracy głównym problemem w kontrolowanych 
zakładach jest brak znajomości zagrożeń i ich lekceważenie.  

Podczas kontroli przeprowadzonych w podmiotach zajmujących się usuwa-
niem wyrobów azbestowych z obiektów budowlanych i przemysłowych nadal stwier-
dzamy uchybienia. W 2013 roku podobnie jak w ubiegłym roku, najczęściej naruszane 
były wymogi związane z planem pracy usuwania wyrobów zawierających azbest. Na-
stąpił wzrost częstości występowania uchybień związanych z odgrodzeniem i oznacze-
niem terenu prac. Ma to związek z pośpiechem przy wykonywaniu prac, ich krótkotrwa-
łością i lekceważeniem zagrożeń dla osób postronnych. Na podobnym poziomie 
utrzymała się liczba zakładów naruszających wymogi w zakresie składowania odpadów 
azbestowych w ustalonym i chronionym miejscu, z zastosowaniem materiału uniemoż-
liwiającego przenikanie włókien azbestowych do gruntu, oraz właściwego pakowania i 
oznakowania odpadów azbestowych. Znacznie mniej stwierdzono natomiast przypad-
ków niewłaściwego doboru środków ochrony indywidualnej. 

Kontrole zarządzania bezpieczeństwem w średnich i dużych zakładach, w 
których doszło do powtarzalnych wypadków przy pracy wykazały, że wiele dokumenta-
cji powypadkowych oraz dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego nie spełniało wy-
magań wynikających z obowiązujących przepisów bhp. Najwięcej nieprawidłowości 
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stwierdzono przy sporządzaniu dokumentacji oraz ustalaniu okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy. W co drugim skontrolowanym zakładzie stwierdzono tutaj uchy-
bienia. Zdaniem inspektorów pracy błędy stwierdzane w dokumentacjach powypadko-
wych są spowodowane najczęściej tym, że protokoły powypadkowe sporządzane są 
przez osoby, które nie posiadają należytego przygotowania merytorycznego. Mając to 
na uwadze nasze działania kontrolne wspomagaliśmy programem prewencyjnym, któ-
rego celem było upowszechnianie problematyki związanej z zarządzaniem bhp.   

Pracodawcy w dalszym ciągu mają problemy z oceną ryzyka zawodowego. 
Kontrolowani nie zawsze dostrzegają celowość tej oceny. W przypadku co ósmego 
skontrolowanego stanowiska pracy nie dokonano oceny ryzyka zawodowego. Proble-
mem pozostaje zidentyfikowanie wszystkich występujących w środowisku pracy czyn-
ników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych (na co dziesiątym ocenianym stano-
wisku stwierdzono w tym względzie braki lub uchybienia). W przypadku co siódmego 
stanowiska, na którym dokonano oceny, nie zidentyfikowano prawidłowo wszystkich 
zagrożeń związanych z wykonywaną pracą. W przypadku co szóstego stanowiska w 
dokumencie potwierdzającym dokonanie oceny nie zawarto opisu ocenianego stanowi-
ska pracy. Pracodawcy do oceny ryzyka zawodowego podchodzą bez zrozumienia i 
nie doceniają jej znaczenia w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Przepro-
wadzone kontrole wykazały, że dokumenty oceny ryzyka zawodowego najczęściej spo-
rządzone są w sposób nienadający się do wykorzystania. Ryzyko zawodowe w doku-
mentach określone jest najczęściej jako akceptowalne (dopuszczalne), niezależnie od 
rzeczywistych zagrożeń występujących w zakładzie. 

Znaczną liczbę wypadków przy pracy odnotowujemy w branży związanej z 
produkcją wyrobów z drewna oraz produkcją mebli (w 2013 roku zbadaliśmy 19 
wypadków, w tym 2 śmiertelne). Są to m.in. wypadki, do których dochodzi w trakcie 
obsługi maszyn. U skontrolowanych pracodawców tej branży stwierdzono liczne nie-
prawidłowości w zakresie dostosowania maszyn i urządzeń do minimalnych wyma-
gań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, pomimo że proces adaptacji należało 
zakończyć do 1 stycznia 2006 roku. Dostosowanie maszyn zwykle wiąże się z ich cza-
sowym wyłączeniem z eksploatacji, a także znaczącymi wydatkami na wprowadzenie 
w pełni bezpiecznych rozwiązań technicznych, pracodawcy nie podejmowali więc żad-
nych działań w tym obszarze lub bardzo ograniczali ich zakres. Najwięcej uchybień 
stwierdzono przy różnego rodzaju pilarkach oraz frezarkach. Jak wynika z przeprowa-
dzonych kontroli, podstawowym uchybieniem w zakresie spełniania przez maszyny 
wymagań minimalnych jest dopuszczanie ich do eksploatacji bez odpowiednich urzą-
dzeń ochronnych, co dotyczyło ok. 28% kontrolowanych maszyn. Nieprawidłowości w 
zakresie elementów sterowniczych mających wpływ na bezpieczeństwo dotyczyły ok. 
10% maszyn, natomiast nieprawidłowości dotyczące urządzeń do uruchomienia oraz 
całkowitego lub awaryjnego zatrzymania maszyny dotyczyły ok. 15%. 

Zgodnie z programem działania, w latach 2013-2015 objęliśmy wzmożonym 
nadzorem cztery zakłady produkujące wyroby z drewna charakteryzujące się najwięk-
szym nasileniem zagrożeń zawodowych. Systematyczne kontrole skłoniły pracodaw-
ców do zaplanowania i przeprowadzenia remontów, wymiany niebezpiecznych maszyn 
i urządzeń, a także eliminowania z procesów pracy czynników niebezpiecznych i szko-
dliwych. W efekcie w tych podmiotach uzyskano poprawę warunków pracy.  

Nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego dotyczą nie tylko maszyn uży-
wanych od wielu lat, ale również nowych. W ramach kontroli związanych z nadzorem 
rynku inspektorzy pracy zakwestionowali aż 47% ocenianych wyrobów (m.in. maszyn i 
innych urządzeń technicznych oraz środków ochrony indywidualnej). Najczęściej wy-
stępujące niezgodności to brak lub niewłaściwe oznakowanie wyrobu (identyfikacja, 
piktogramy, barwy bhp itp.) i niewłaściwa instrukcja użytkowania. Ponadto stwierdzano 
brak oznakowania wyrobu znakiem CE oraz brak lub nieprawidłową deklarację zgod-
ności. W przypadku co dziesiątej maszyny stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
budowy i/lub wykonania wyrobu. Dotyczyły one w głównej mierze swobodnego dostępu 
do strefy niebezpiecznej (brak osłony), niewłaściwej osłony ruchomej (bez urządzenia 
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blokującego), zastosowania osłony ruchomej blokującej zamiast osłony blokującej z 
ryglowaniem. 

Wysoka wypadkowość w rolnictwie wynika ze złożonego środowiska pracy. 
Procesy technologiczne w rolnictwie przebiegają nierytmicznie, często w zmiennych 
warunkach pogodowych. W branży występują okresowe spiętrzenia prac, prowadzące 
do wydłużonego dnia pracy, a tym samym do przemęczenia, stresu i pogorszenia sta-
nu psychofizycznego pracowników rolnych. Złożoność rolniczego stanowiska pracy 
sprawia, że występuje ogromna liczba zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników. Wy-
konywanie pracy na każdym stanowisku w gospodarstwie niesie ze sobą ryzyko do-
znania uszczerbku na zdrowiu. Eliminacja tego ryzyka zawodowego lub ograniczenie 
go do akceptowanego poziomu to podstawowy cel, do którego powinni zmierzać pra-
codawcy. Kontrole wykazały, że w co trzecim gospodarstwie nie ma dokonanej oceny 
ryzyka zawodowego na występujących stanowiskach pracy lub są niedociągnięcia w 
opracowanej ocenie.  

Najwięcej nieprawidłowości stwierdza się w małych gospodarstwach rolnych. 
Nadal poważnym problemem, w znacznym stopniu decydującym o bezpieczeństwie i 
higienie pracy w gospodarstwach rolników indywidualnych, jest słaba kondycja 
finansowa gospodarstw oraz, pomimo zauważalnej poprawy, opóźnienie technologicz-
ne. Oceniając stan techniczny ciągników i maszyn najwięcej nieprawidłowości stwier-
dzamy w słabszych ekonomicznie gospodarstwach, gdzie sprzęt jest w znacznym 
stopniu zużyty i wyeksploatowany. W większości wizytowanych gospodarstw, ze 
względu na starą tradycyjną zabudowę, budynki gospodarcze sąsiadują bezpośrednio 
z mieszkalnymi, brak jest odgrodzenia tej części od produkcyjnej, wyznaczonego miej-
sca odpoczynku, placu zabaw dla dzieci. Mając to na uwadze, nasze działania pre-
wencyjno-promocyjne w tej branży mają na celu eliminowanie zagrożeń oraz zwięk-
szenie świadomości rolników i członków ich rodzin. W związku z tym, że najwięcej ura-
zów doznają rolnicy w wyniku upadków, potknięć i poślizgnięć, w czasie szkoleń, po-
gadanek i prelekcji stawiamy duży nacisk na stosowanie zabezpieczeń przed upadka-
mi. W efekcie naszych działań prewencyjno-promocyjnych w gospodarstwach rolnych 
zauważalna jest poprawa w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy, 
jednak stan warunków pracy nadal nie jest zadowalający. Do zjawisk pozytywnych na-
leży zaliczyć coraz większą dbałość rolników o ogólny porządek i estetykę w obej-
ściach, przechowywanie maszyn w wyznaczonych miejscach, garażach, wiatach. 

Bardzo poważne zagrożenia występują w branży leśnej przy pozyskiwaniu 
drewna. Kontrole ujawniły nieprawidłowości dotyczące eksploatowanych maszyn i 
urządzeń, organizacji robót związanych ze ścinką, zrywką i wywozem drewna, zapew-
nienia pierwszej pomocy, stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i 
obuwia roboczego. W przypadku co siódmego pracownika stwierdzono uchybienia w 
zakresie wyposażania w środki ochrony indywidualnej. Co ósma badana maszyna lub 
inne urządzenie techniczne nie spełniało wymagań bezpieczeństwa. W leśnictwie 
oprócz istniejącego zagrożenia wypadkowego, występuje duże zagrożenie chorobami 
odkleszczowymi. Nadal wielu pracodawców nie poddało pracowników badaniom prze-
siewowym w kierunku boreliozy oraz nie zapewniło im szczepień ochronnych przeciw-
ko kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowych (w co drugim badanym przy-
padku stwierdzono uchybienia). Niemniej należy odnotować rosnącą liczbę prywatnych 
pracodawców poddających swoich pracowników badaniom lekarskim przesiewowym w 
kierunku kontaktu z boreliozą. Podstawowymi przyczynami stwierdzonych uchybień są: 
niedostateczna wiedza na temat zagrożeń i właściwego prowadzenia prac leśnych oraz 
mało skuteczny nadzór nad pracownikami. 

W 2013 roku kontrolami objęliśmy zakłady opieki zdrowotnej publiczne i nie-
publiczne, lecznictwa otwartego oraz przeznaczone dla osób, których stan zdrowia 
wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych. Najwięcej uchybień stwier-
dzono w obszarze okresowych szkoleń w dziedzinie bhp. Takie uchybienia stwierdzono 
w większości kontrolowanych zakładów. Kolejny obszar, w którym stwierdzono dużo 
uchybień to wyposażanie pracowników w odzież i obuwie robocze. Niepokoi brak wy-
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maganych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Takie uchybienia 
stwierdzono w co trzecim skontrolowanym zakładzie. Przyczyny stwierdzonych niepra-
widłowości to przede wszystkim nienależyte wywiązywanie się przez pracodawców z 
obowiązków w zakresie prowadzenia szkoleń pracowników w dziedzinie bhp oraz 
ograniczanie wydatków finansowych skutkujące brakiem odpowiedniej odzieży robo-
czej i obuwia. Dlatego niezbędne jest kontynuowanie działań kontrolnych w zakresie 
warunków pracy. 

Kontrole przeprowadzone w zakładach piekarniczych i cukierniczych najwię-
cej nieprawidłowości ujawniły w obszarze związanym z oceną ryzyka zawodowego, 
badaniami profilaktycznych oraz szkoleniami w dziedzinie bhp. W co czwartym zakła-
dzie brak było oceny ryzyka zawodowego. W co drugim stwierdzano u pracowników 
brak aktualnych profilaktycznych badań lekarskich. W prawie co szóstym zakładzie 
żaden z pracowników nie posiadał wymaganych uprawnień do obsługi pieca służącego 
do wypieku pieczywa. W zakresie dostosowania pomieszczeń pracy do rodzaju wyko-
nywanej pracy, stanu technicznego i wyposażenia pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych oraz właściwej eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznej stwierdzono 
nieprawidłowości w większości skontrolowanych zakładów. Kontrola maszyn i urzą-
dzeń ujawniła przypadki braku lub niesprawnych osłon, urządzeń ochronnych, wyłącz-
ników krańcowych. W ocenie inspektorów pracy, przyczyny tkwią zwłaszcza w małej 
znajomości przepisów prawa pracy przez pracodawców i korzystanie przez nich tylko w 
ograniczonym stopniu z pomocy lub konsultacji osób oraz jednostek wyspecjalizowa-
nych w zakresie prawa pracy. W małych piekarniach pracodawcą jest często piekarz 
znający dobrze swój fach, ale nienadarzający za zmianami. 

Kontrole przeprowadzone w placówkach oświatowych tylko w jednym z trzy-
nastu kontrolowanych podmiotów nie ujawniły żadnych uchybień. Niemniej na tle in-
nych kontrolowanych podmiotów, stan warunków pracy w szkołach należy ocenić jako 
dość dobry. W żadnym z kontrolowanych podmiotów nie ujawniono nieprawidłowości 
skutkujących wstrzymaniem prac czy skierowaniem do innych prac. Nie było potrzeby 
karania za naruszenia przepisów lub zasad bhp – nieprawidłowości nie miały znamion 
wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Niepokojący jest natomiast wzrost liczby 
wypadków przy pracy w latach 2010-2012 w skontrolowanych szkołach. 

W roku sprawozdawczym ponowne kontrole przeprowadzone w nowo powsta-
łych zakładach wykazały znaczącą poprawę warunków pracy, odzwierciedloną w sto-
sunkowo niewielkiej w porównaniu do 2012 rokiem liczbie stwierdzonych uchybień i 
nieprawidłowości.  

Wyniki kontroli w placówkach handlowych wykazały po raz kolejny, że w pla-
cówkach wielkopowierzchniowych stan przestrzegania przepisów prawa pracy jest lep-
szy niż w małych placówkach handlowych. Na przykład, w przypadku prawie co trzeciej 
małej placówce handlowej stwierdzono braki lub uchybienia dotyczące profilaktycznych 
badań lekarskich, a w placówkach wielkopowierzchniowych takie uchybienia nie wy-
stępowały. W placówkach wielkopowierzchniowych nieprzestrzeganie pięciodniowego 
tygodnia pracy stwierdza się sporadycznie. Ponadto w placówkach tych tworzony jest 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, którego w małych placówkach nie ma. Pro-
blemem jest natomiast fakt wykonywania w tych placówkach ciężkiej pracy za stosun-
kowo niskim wynagrodzeniem. Fakt ten jest przedmiotem protestów związków zawo-
dowych działających w tych placówkach i jest eksponowany przez środki masowego 
przekazu. W ocenie inspektorów pracy, warunki pracy w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy w placówkach wielkopowierzchniowych są znacznie bardziej uciążliwe 
niż w małych placówkach. Uciążliwości te związane są głownie z transportowaniem i 
magazynowaniem towarów. 

Kontrole bezpieczeństwa chemicznego ujawniły zaniedbania ze strony praco-
dawców w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy. Należy zauważyć, że część 
stwierdzonych nieprawidłowości była spowodowana brakiem wiedzy na temat czynni-
ków chemicznych. Nasze działania podejmowane w tej branży przynoszą poprawę w 
zakresie bezpieczeństwa pracy. Większość pracodawców, którzy byli już kontrolowani, 
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podjęła działania mające na celu usunięcie nieprawidłowości. W efekcie, w tych pod-
miotach stwierdzano znacznie mniej uchybień niż u pozostałych, kontrolowanych po 
raz pierwszy. 

Kontrole w zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne nadal wykazu-
ją nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa pracy. W roku sprawozdawczym, w 
porównaniu do dwóch poprzednich lat, stwierdzono zbliżony poziom zagrożeń w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy u pracodawców zapewniających warunki pracy 
chronionej. Stwierdzono pojedyncze przypadki wstrzymania prac, skierowania do in-
nych prac oraz eksploatacji maszyn i urządzeń bez wymaganych zabezpieczeń 
(wstrzymanie eksploatacji). Wyniki inspekcji wskazują na potrzebę kontynuowania kon-
troli zatrudniania oraz warunków bezpieczeństwa pracy osób niepełnosprawnych, w 
szczególności w zakresie stanu obiektów i pomieszczeń pracy, ich dostosowania do 
potrzeb i możliwości pracowników niepełnosprawnych, a także organizacji i wyposaże-
nia stanowisk pracy. 
 

*** 
Podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne przywra-

canie porządku prawnego w stosunkach pracy. Z tych względów w 2013 roku naszą 
działalność kontrolną staraliśmy się ukierunkować w szczególności na zakłady charak-
teryzujące się niekorzystną sytuacją w zakresie przestrzegania praworządności w sto-
sunkach pracy oraz w dziedzinie warunków pracy. Oprócz działań kontrolnych, podej-
mowaliśmy inne działania mające na celu kształtowanie wśród pracodawców i praco-
biorców nawyków poszanowania prawa pracy. Dzięki konsekwentnym i adekwatnym 
do sytuacji działaniom inspektorów pracy, w kontrolowanych zakładach osiągnięto po-
prawę. Niemniej, w naszej ocenie ogólny stan przestrzegania przepisów wciąż wymaga 
poprawy. Z tych względów należy nadal podejmować działania naprawcze. W szcze-
gólności dotyczy to zakładów, w których kontrole wykazały najwięcej nieprawidłowości. 
Składa się na to wiele przyczyn. Niewątpliwie ważną rolę odgrywa podejście praco-
dawców do kwestii zapewnienia odpowiednich warunków pracy. Część z nich uważa 
bezpieczeństwo pracy za obszar, na którym można łatwo i szybko zaoszczędzić w celu 
sprostania konkurencji i osiągnięcia większego zysku. W rezultacie dbałość o ochronę 
zdrowia i życia pracowników odsuwana jest na dalszy plan, nie mówiąc już o podwyż-
szaniu standardów organizacji pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem. Podkreślić 
należy, iż w ocenie inspektorów pracy jedną z przyczyn ujawnionych nieprawidłowości 
jest niski poziom wiedzy pracowników, zwłaszcza nowo zatrudnionych na danym sta-
nowisku pracy, niemających należytego przygotowania zawodowego i przeszkolenia w 
dziedzinie bhp. Tymczasem nieznajomość zagrożeń oraz właściwych zachowań i za-
sad bezpieczeństwa zwiększa ryzyko powstawania wypadków. Niewłaściwy nadzór 
nad pracami oraz świadome tolerowanie odstępstw od wymagań prawnych to kolejne, 
równie istotne, przyczyny uchybień. Mając to na uwadze uważamy, że należy wzmac-
niać działania popularyzatorsko-doradcze. Takie działania powinny być adresowane do 
jak najszerszej grupy odbiorców. Ponadto nie widzimy możliwości odejścia od metod 
represyjnych. Proporcje między działaniami kontrolno-nadzorczymi, a innymi działa-
niami prewencyjnymi muszą być starannie wyważone. 
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VII.  ZAŁOŻENIA NA NAJBLIŻSZY ROK 
 

W 2014 roku będziemy rozwijać różnorodne działania służące kulturze bez-
pieczeństwa w środowisku pracy – przede wszystkim poprzez kształtowanie świa-
domości w zakresie bezpiecznych zachowań w miejscu pracy i zachęcanie pracowni-
ków do współudziału w zarządzaniu bhp, które ma stanowić integralną część ogólnego 
zarządzania przedsiębiorstwem. Przedsięwzięcia te będą podejmowane we współpra-
cy m.in. ze związkami zawodowymi, społeczną inspekcją pracy, organizacjami praco-
dawców i samorządami. W szczególności planujemy: 

− prowadzenie działań informacyjnych i doradczych w branżach o najwyższej 
wypadkowości i obserwowanym najwyższym poziomie zagrożeń zawodo-
wych, 

− promowanie praktycznego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem pra-
cy i ochroną zdrowia w małych i średnich przedsiębiorstwach, opartego na 
prawidłowej ocenie ryzyka zawodowego, ocenie zaistniałych zdarzeń wy-
padkowych i wyciąganiu wniosków pozwalających ograniczyć zagrożenia 
wypadkowe, 

− mobilizowanie pracodawców do poprawy warunków pracy i obniżenia skali 
zagrożeń zawodowych poprzez udział w naszych programach prewencyj-
nych, 

− szeroko rozumiane działania edukacyjne dotyczące praworządności w sto-
sunkach pracy, kultury pracy i bezpieczeństwa jej wykonywania. 

Na zadania kontrolne i prewencyjne składają się: 
• zadania stałe, wynikające bezpośrednio z zapisów ustawowych bądź związane 

z koniecznością stałego monitorowania sytuacji w wybranych obszarach ochro-
ny pracy (m.in.: badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, kontrole 
legalności zatrudnienia, szkoleń z zakresu bhp i profilaktycznych badań lekar-
skich, zatrudniania osób niepełnosprawnych, czasu pracy, udzielania urlopów 
wypoczynkowych, przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych 
z rodzicielstwem, badanie zgłaszanych skarg), 

• długofalowe (na lata 2013-2015), dotyczące strategicznych obszarów ochrony 
pracy, których specyfika wymaga przyjęcia perspektywy długookresowej, 

• roczne (tj. na 2014 rok), stanowiące odpowiedź na najpilniejsze bieżące po-
trzeby w sferze egzekwowania uprawnień pracowniczych i zapewnienia właści-
wych warunków pracy, 

• własne, określane z uwzględnieniem specyfiki lokalnej i potrzeb naszego re-
gionu. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, w 2014 roku zostanie przeprowadzonych około 3,8 
tys. kontroli, natomiast różnorodne przedsięwzięcia prewencyjne i promocyjne obejmą 
co najmniej 2,5 tys. adresatów - pracodawców i przedsiębiorców, pracowników i inne 
osoby świadczące pracę, rolników indywidualnych, uczniów, studentów. 
 

*** 
Nasze stałe działania w obszarze praworządności w stosunkach pracy to 

przede wszystkim kontrole przestrzegania przepisów w zakresie wynagrodzeń, czasu 
pracy, urlopów pracowniczych, ochrony uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz 
zatrudniania pracowników młodocianych. Będą one realizowane zarówno w związku ze 
zgłaszanymi do inspekcji skargami, jak i w trakcie kontroli planowych.  

Bardzo istotnym aspektem naszej działalności w obszarze bezpieczeństwa pra-
cy jest badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także kontrola stoso-
wania środków zapobiegających tym wypadkom. Szczególną uwagę inspektorzy nadal 
będą zwracać na problematykę oceny ryzyka zawodowego - podstawowego elementu 
systemowego zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy. 
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Ważnym obszarem w działalności urzędu w 2014 roku pozostaną kontrole wy-
posażania stanowisk pracy w maszyny i urządzenia techniczne, dostarczania pracow-
nikom środków ochrony indywidualnej, w tym odzieży ochronnej, a także kontrole wy-
robów pirotechnicznych - w zakresie spełniania wymagań dotyczących oceny zgodno-
ści. Zadania te realizowane będą w trakcie dochodzeń powypadkowych, w wyniku ba-
dania zgłoszonych skarg oraz otrzymanych informacji o wadach wyrobów. Nadzór i 
kontrola w tym zakresie realizowane są na podstawie przepisów 10 unijnych dyrektyw 
nowego podejścia oraz ich krajowych odpowiedników, tj. rozporządzeń ministrów w sprawie 
wymagań zasadniczych. 

Przedmiotem działalności kontrolnej pozostaną kwestie właściwego przygoto-
wania pracowników do pracy (szkolenia w dziedzinie bhp, badania lekarskie, informo-
wanie pracowników o ryzyku zawodowym) oraz funkcjonowania służby bhp. Ponadto 
inspektorzy oceniać będą prawidłowość informacji – składanych do ZUS przez praco-
dawców – zawierających dane dla ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe.  

Podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone będą kontrole przestrzegania 
przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, w tym w zakładach pra-
cy chronionej i w zakładach ubiegających się o taki status. 

Kontynuowany będzie nadzór nad placówkami handlowymi, w tym wielkopo-
wierzchniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem placówek nowo powstałych. 

Nasze działania w 2014 roku oraz latach kolejnych będą się koncentrować rów-
nież na wypełnianiu obowiązków nałożonych przez unijne rozporządzenia dotyczące 
chemikaliów. Stałego nadzoru i kontroli wymagają zagadnienia związane z przestrze-
ganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dot. usuwania azbestu.  

W zakresie dotyczącym legalności zatrudnienia prowadzone będą działania po-
legające głównie na: 

− kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli pol-
skich oraz kontroli przestrzegania obowiązku: informowania powiatowych 
urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej lub działalności, opłacania składek na Fundusz Pracy; 

− kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców, prowadzonych z większym nasileniem, 
zwłaszcza w sektorach gospodarki określonych przez Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej, które charakteryzują się szczególnym natężeniem 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez 
ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (w 
związku z wdrożeniem dyrektywy 2009/52/WE); 

− kontroli przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

− kontroli przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczaso-
wych. 

 
*** 

W roku 2014 rozpoczniemy realizację drugiego etapu długofalowych działań 
kontrolno-prewencyjnych. 

Kontrole prowadzone w 2013 roku potwierdziły, że w dalszym ciągu występują 
przypadki zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy praca ma charakter pod-
porządkowany, czyli spełnione są warunki właściwe dla umowy o pracę. Praktyka taka 
stanowi naruszenie przepisów Kodeksu pracy, a ponadto powoduje poczucie niepew-
ności zatrudnienia i ograniczenie uprawnień pracujących. W związku z tym, w dalszym 
ciągu prowadzone będą - oprócz kontroli związanych z badaniem skarg, w których po-
ruszono problem zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycz-
nych dla stosunku pracy - także kontrole planowe w zakładach różnych branż, poświę-
cone zbadaniu wskazanego zagadnienia. 

Nadużywanie umów o pracę na czas określony uważane jest za istotny problem 
na rynku pracy, jednakże przepisy prawa pracy w niewielkim stopniu ograniczają moż-
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liwość ich zawierania, ustanawiając jednocześnie odmienne unormowania w zakresie 
zasad rozwiązywania stosunku pracy. Dlatego też szczególnie ważne jest przestrzega-
nie przez pracodawców przepisów dotyczących prawidłowego nawiązywania i rozwią-
zywania umów terminowych. Prowadzone będą zarówno kontrole związane z bada-
niem zgłaszanych skarg, jak i kontrole planowe. 

Działania kontrolne w obszarze prawnej ochrony pracy zostaną wsparte kam-
panią informacyjno-promocyjną „Zanim podejmiesz pracę”. Kampania będzie adreso-
wana do pracowników, w tym osób rozpoczynających aktywność zawodową. Jej pod-
stawowy cel to zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów prawa pracy przy za-
trudnianiu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zawierania umów cywilno-
prawnych oraz umów terminowych. 
 W 2014 roku kontynuowane będą działania nadzorczo-kontrolne w wytypowa-
nych zakładach, w których odnotowano dużą liczbę wypadków przy pracy oraz wysoki 
poziom narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, skutkujące chorobami zawodo-
wymi lub innymi dolegliwościami związanymi z wykonywaniem pracy. Założonym ce-
lem programu wzmożonego nadzoru, zaplanowanego na lata 2013-2015, jest egze-
kwowanie systematycznej poprawy warunków pracy w tych zakładach. 
 Długofalowe działania kontrolne w grupie zakładów, w których stwierdzono naj-
wyższe wskaźniki wypadków przy pracy, w tym wypadków o cechach powtarzalnych, 
mają na celu doprowadzenie do podjęcia przez pracodawców skutecznych środków 
zapobiegających tym wypadkom. Szczególna uwaga kontrolujących zwrócona zostanie 
na efektywne zarządzanie ryzykiem wypadkowym przez pracodawców oraz aktywny 
udział pracowników w ocenie tego ryzyka na stanowiskach pracy. 

W 2014 roku kontynuowana będzie kampania informacyjno-promocyjna „Bez-
pieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, której celem jest inspirowanie do zmiany postaw 
dotyczących bezpieczeństwa pracy, poprzez popularyzowanie pozytywnych, zgodnych 
z przepisami zachowań przełamujących dotychczasowy stereotyp lekceważenia spraw 
bhp, a także wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za bezpieczną pracę wśród 
wszystkich uczestników procesu pracy.  

Kontynuowana będzie kampania pn. „Szanuj życie! Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym”. W 2014 roku będą kontynuowane działania medialne oraz 
tradycyjne przedsięwzięcia prewencyjne (szkolenia, wizytacje, pokazy bezpiecznej 
obsługi maszyn, konkursy).  
 W 2014 roku rozpoczęte zostaną działania kontrolne w zakładach produkują-
cych lub stosujących nanomateriały w procesach pracy oraz w laboratoriach na wyż-
szych uczelniach. Kontrole będą prowadzone w ramach programu zadań długofalo-
wych przewidzianych na lata 2013-2015, ukierunkowanego na kompleksowe ustalenie 
stanu przestrzegania podstawowych zasad ochrony zdrowia pracowników w podmio-
tach wytypowanych do kontroli. 
 

*** 
Oprócz opisanych powyżej działań długofalowych, planujemy w 2014 roku dzia-

łania roczne. 
Prowadzone systematycznie od wielu lat kontrole przestrzegania przepisów do-

tyczących wypłaty wynagrodzeń wskazują na wciąż niezadowalający poziom wywiązy-
wania się pracodawców z powinności prawidłowej i terminowej wypłaty należności pra-
cowniczych. W związku z tym, ze szczególną uwagą monitorujemy realizację tych 
ważnych społecznie obowiązków. W 2014 roku kontrole z zakresu tej tematyki będą 
prowadzone zarówno w następstwie składanych skarg, jak i w ramach działań plano-
wych. 

Działania nasze mają na celu ocenę sytuacji prawnej osób świadczących pracę 
w ramach zatrudnienia tymczasowego i wyegzekwowanie przestrzegania prawa. Po-
trzeba prowadzenia kontroli wynika z faktu, że wykonywanie pracy przez pracowników 
tymczasowych stało się już trwałym elementem polskiego rynku pracy. Powyższym 
celom służy zalecany sposób prowadzenia kontroli, tj. równolegle w agencji pracy tym-
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czasowej i u pracodawcy użytkownika. Dodatkowo planujemy nasilenie działań kon-
trolnych wobec podmiotów kierujących pracowników tymczasowych do zagranicznych 
pracodawców użytkowników. 

W 2014 roku, podobnie jak rok wcześniej, prowadzić będziemy kontrole w pod-
miotach leczniczych. Ukierunkowane one będą na egzekwowanie przestrzegania prze-
pisów prawnej ochrony pracy w zakresie dotyczącym: zgodności charakteru świadczo-
nej pracy z rodzajem zawartej umowy, czasu pracy (w tym odpoczynku dobowego 
i tygodniowego), wypłaty wynagrodzenia, urlopów wypoczynkowych oraz zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. Przedmiotem kontroli będą również zagadnienia bez-
pieczeństwa i higieny pracy, dotyczące zwłaszcza oceny ryzyka zawodowego, szkoleń 
bhp, badań profilaktycznych, pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia, wyposaże-
nia pracowników w odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej, a także 
wypadków przy pracy oraz organizacji nadzoru i kontroli stanu bhp. 

Będziemy prowadzić kontrole firm transportowych (na terenie przedsiębiorstw) 
w ramach „Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu posto-
ju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców”. Obecnie wykonywane są 
kontrole wynikające z Krajowej Strategii Kontroli na lata 2013-2014. Kontrole w zakre-
sie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców 
mają na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę warunków 
socjalnych kierowców objętych ich zakresem. 

W związku z sygnałami dotyczącymi naruszeń prawa pracy w instytucjach kul-
tury, na 2014 roku zaplanowano rozpoznanie sytuacji w tym zakresie. Kontrolami zo-
staną objęte przede wszystkim takie instytucje, jak teatry, opery, operetki, filharmonie, 
orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, galerie sztuki.  

W 2014 roku kontynuowane będą, rozpoczęte w latach poprzednich, intensyw-
ne działania kontrolne służące ograniczaniu i eliminowaniu zagrożeń na terenach bu-
dów. W ramach kontroli prac budowlanych i rozbiórkowych oraz budów i remontów 
dróg szczególna uwaga poświęcona zostanie eliminacji bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników budowlanych. Kontrole będą konsekwentnie powtarza-
ne na wszystkich etapach realizacji inwestycji u pracodawców lekceważących obowią-
zek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Będzie kontynuowany program pre-
wencyjny dla zakładów branży budowlanej. Program obejmuje m.in. część szkolenio-
wo-informacyjną, skierowaną do szerokiego grona pracodawców budowlanych.  

Ze względu na wciąż niezadowalający stan bezpieczeństwa pracy w odlew-
niach metali, w szczególności - pracę w warunkach narażenia na działanie czynników 
szkodliwych dla zdrowia, w 2014 roku inspektorzy ponownie skontrolują przestrzeganie 
przez pracodawców obowiązków w zakresie stosowania środków zapobiegających 
wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.   

W nowo otwartych zakładach inspektorzy sprawdzą m.in. stan techniczny i wy-
posażenie obiektów i pomieszczeń pracy (biorąc pod uwagę charakter i rodzaj działal-
ności zakładu), organizację stanowisk pracy oraz stosowanie wymaganych środków 
ochrony.  
 W 2014 roku inspektorzy pracy ponownie skontrolują zakłady zajmujące się 
gospodarką odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem narażenia na 
działanie szkodliwych czynników biologicznych występujących na składowiskach tych 
odpadów. Problem dotyczy zwłaszcza pracowników wykonujących czynności związane 
z sortowaniem, przesypywaniem oraz recyklingiem. 
 Inspektorzy pracy sprawdzą przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy urzą-
dzeniach energetycznych w zakładach przyłączonych bezpośrednio do sieci średnich 
napięć. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sprawy organizacji bezpiecznej pracy 
(na wszystkich etapach: przygotowania, rozpoczęcia oraz zakończenia pracy), a także 
kwalifikacji osób uprawnionych do prowadzenia eksploatacji oraz upoważnionych 
do wykonywania określonych prac eksploatacyjnych, w świetle nowego rozporządzenia 
Ministra Gospodarki w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych. 

124 | S t r o n a  

 



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OIP OLSZTYN W 2013 ROKU 
 

W 2014 roku kontrolami objęte zostaną kolejne zakłady dużego lub zwiększo-
nego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, należące do branży paliwo-
wej. W ramach etapu poprzedzającego kontrole sprawdzające przestrzeganie przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy, poszczególnym przedsiębiorcom udostępniona 
zostanie lista kontrolna do przeprowadzenia samokontroli, opracowana wspólnie z 
przedstawicielami branży oraz innymi organami nadzoru nad warunkami pracy. Przed-
siębiorcy, dokonując samokontroli, będą mieli sposobność zidentyfikowania i usunięcia 
nieprawidłowości jeszcze przed wizytą inspektorów pracy. 

Inspektorzy pracy ponownie skontrolują zakłady, w których użytkowane są ma-
szyny do obróbki drewna. Jest to grupa maszyn stwarzających szczególnie wysokie 
ryzyko zawodowe (wypadki śmiertelne i ciężkie). W zakładach eksploatujących obra-
biarki do drewna ocenione zostanie również spełnianie wymagań zasadniczych dla tej 
grupy maszyn. Działania powyższe realizowane będą w ramach nadzoru rynku. W 
programie prewencyjnym Spełnianie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny 
pracy przez użytkowane maszyny i urządzenia podstawowe działania polegać będą na 
wspieraniu przedsiębiorców w zakresie obniżania poziomu ryzyka zawodowego zwią-
zanego z użytkowaniem maszyn w sektorze przetwórstwa przemysłowego, który domi-
nuje w gospodarce narodowej pod względem liczby poszkodowanych przy obsłudze 
maszyn. 

W 2014 roku inspektorzy pracy ponownie ocenią poziom przestrzegania przez 
pracodawców przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy magazynowaniu, wytwa-
rzaniu i stosowaniu substancji chemicznych i ich mieszanin, zwracając szczególną 
uwagę na zagrożenia związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 
wybuchowej. W planie kontroli w szczególności uwzględnione zostaną firmy, w których 
w poprzednich latach miały miejsce wypadki przy pracy (lub zdarzenia potencjalnie 
wypadkowe) związane z wystąpieniem atmosfery wybuchowej lub naruszeniem przepi-
sów bhp przy magazynowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu substancji chemicznych. 

Skontrolowane zostaną zakłady usług leśnych (a także niektóre nadleśnictwa 
wykonujące we własnym zakresie część ww. prac) – wytypowane na podstawie analizy 
wyników kontroli z lat poprzednich oraz napływających skarg. Inspektorzy zwrócą uwa-
gę na poszczególne etapy organizacji procesu technologicznego (przygotowanie tech-
niczne i organizacyjne do wykonania zlecenia, nadzór nad prawidłowym przebiegiem 
prac). Wsparcie dla działań kontrolnych stanowić będzie realizacja opracowanego pro-
gramu informacyjnego – adresowanego specjalnie do zakładów usług leśnych. 

Problematyka bezpieczeństwa pracy na kolei znalazła się w sferze naszego 
szczególnego zainteresowania ze względu na szereg poważnych zagrożeń występują-
cych przy wykonywaniu robót torowych. W 2014 roku inspektorzy pracy sprawdzą po-
prawność wywiązywania się pracodawców z obowiązków określonych w przepisach 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcjach kolejowych dotyczących wykonywa-
nia robót konserwacyjnych torów i rozjazdów, a także robót związanych z utrzymaniem 
nawierzchni torowej oraz właściwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót. 

Prawidłowe dopuszczanie do eksploatacji wózków jezdniowych z napędem sil-
nikowym oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji przez pracowników wykonujących 
czynności związane z ich użytkowaniem, to podstawowe elementy właściwej organiza-
cji pracy w wielu branżach i zakładach, w tym w szczególności w magazynach wielko-
powierzchniowych. Wciąż dochodzi do wielu tragicznych w skutkach wypadków przy 
pracy z powodu nieprzestrzegania podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia pracowników obsługujących wózki jezdniowe.  

Ze względu na wciąż dużą liczbę wypadków przy obsłudze zwierząt gospodar-
skich, inspektorzy pracy skontrolują zakłady zajmujące się chowem koni lub bydła do-
mowego. W ramach kontroli sprawdzą zwłaszcza stan pomieszczeń inwentarskich, 
przestrzeganie środków ostrożności (organizacyjnych i technicznych) przy obsłudze 
zwierząt niebezpiecznych, wyposażenie pracowników w obuwie i środki ochrony indy-
widualnej zabezpieczające przed urazami. 
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Wypadki przy pracy, będące skutkiem potknięć i poślizgnięć na płaszczyźnie 
poziomej, należą do najczęściej odnotowywanych w statystykach wszystkich państw 
europejskich. W 2014 roku nasze działania poświęcone ograniczeniu zagrożeń skutku-
jących wypadkami przy pracy w handlu hurtowym (ze szczególnym uwzględnieniem 
pomieszczeń magazynowych) przeprowadzone zostaną wg jednolitych kryteriów kon-
troli opracowanych przez Grupę Roboczą SLIC, w której skład wchodzą przedstawicie-
le polskiej inspekcji. W związku z realizowaną europejską kampanią „Poślizgnięcia i 
upadki na tym samym poziomie” rozpoznany zostanie - w ramach kampanii „Bezpie-
czeństwo pracy zależy od Ciebie” - stan bezpieczeństwa pracy w sektorze handlu hur-
towego (ze szczególnym uwzględnieniem magazynów), pod kątem najczęstszej przy-
czyny wypadków przy pracy – upadków.  

Planowana jest intensyfikacja działań edukacyjnych wśród młodzieży szkolnej 
i akademickiej w zakresie praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz prawa 
do bezpiecznej i higienicznej pracy. Działania prowadzone w szkołach i na uczelniach 
w formie programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” będą, podobnie jak w roku 
2013, uzupełnione o akcję informacyjną skierowaną bezpośrednio do młodzieży po-
dejmującej pracę sezonową – szczególnie w okresie wakacyjnym.  
 Nasze kontrole wykazują, że w mikroprzedsiębiorstwach prawa pracownicze 
łamane są najczęściej. Zwykle nie działają w nich związki zawodowe, a sami pracowni-
cy znacznie rzadziej upominają się o swoje prawa w obawie o utratę pracy. Od kilku lat 
proponujemy właścicielom mikroprzedsiębiorstw pomoc w przezwyciężeniu tych pro-
blemów, zapraszając do udziału w programie Zdobądź Dyplom PIP. Pracodawca, przy 
pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi i eksperckiej pomocy pracowników in-
spekcji, identyfikuje występujące w zakładzie nieprawidłowości i zagrożenia, ocenia ich 
skalę oraz określa sposoby likwidacji. Program kończy się przyznaniem Dyplomu PIP. 

W 2014 roku przewiduje się zorganizowanie i przeprowadzenie następujących 
konkursów promujących pozytywne postawy w zakresie ochrony pracy: 

− Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej 
− Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy 
− Konkurs dla pracowników młodocianych 
− Buduj bezpiecznie 
− Bezpieczne gospodarstwo rolne 

 
*** 

  Mając na uwadze specyfikę naszego regionu, w 2014 roku w ramach działań 
własnych planujemy kontrole w zakładach: 

− prowadzących działalność w rolnictwie, 
− prowadzących ośrodki wczasowe i turystyczne, 
− produkcji wyrobów z drewna, w tym mebli. 

Nasze kontrole w zakładach prowadzących działalność rolniczą są konieczne, ponie-
waż są to zakłady charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem częstości wypadków 
przy pracy. Nasze szczególne zainteresowanie ośrodkami wczasowymi i turystycznymi 
wynika ze specyfiki naszego regionu. Dotychczasowe kontrole pokazują, ze przepisy 
prawa pracy w tych zakładach nie zawsze są przestrzegane. Inspektorzy pracy po-
nownie skontrolują zakłady, w których użytkowane są maszyny do obróbki drewna. 
Jest to grupa maszyn stwarzających szczególnie wysokie ryzyko zawodowe (wypadki 
śmiertelne i ciężkie). Ponadto w ramach działań własnych planujemy działania eduka-
cyjne wśród młodzieży szkolnej. Służyć temu ma konkurs „Prawo pracy dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych”.  
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