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I. WPROWADZENIE 
 

 
Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem nadzoru i kontroli 

przestrzegania prawa pracy. Podstawę działania i zakres uprawnień PIP określa ustawa  
z 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 404 ze 
zm.) oraz Statut stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 7 Marszałka Sejmu z dnia 27 sierpnia 
2007r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. z 2007r. Nr 58, poz. 657). 

 
Nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy sprawuje - w zakresie określonym w ustawie - 

powołana przez Marszałka Sejmu R.P. Rada Ochrony Pracy. Państwową Inspekcją Pracy 
kieruje, powołany przez Marszałka Sejmu - Główny Inspektor Pracy, przy pomocy zastępców  
i okręgowych inspektorów pracy.  

*   *   * 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku kierowany przez Okręgowego Inspektora 

Pracy oraz dwóch Zastępców: ds. Prawno - Organizacyjnych oraz ds. Nadzoru, działa na 
terenie województwa podlaskiego. W Łomży i Suwałkach znajdują się oddziały kierowane przez 
nadinspektorów pracy - Kierowników Oddziałów. 

W roku 2014 zakończyła II kadencję, działająca przy Okręgowym Inspektorze Pracy  
w Białymstoku, Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Przedstawicielowi 
Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku, w marcu 2014r., powierzono ponownie funkcję 
sekretarza Wojewódzkiej Komisji d.s. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie Indywidualnym. 

 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku funkcjonuje 6 sekcji ds. nadzoru,  

w których skład wchodzą inspektorzy pracy przeprowadzający kontrole, sekcja legalności 
zatrudnienia oraz sekcje: prawna, prewencji, promocji i badania wypadków przy pracy, analiz  
i informatyki, organizacji, finansowo - księgowa. 

Koordynacją działalności kontrolnej zespołów inspektorów pracy - sekcji nadzoru, 
legalności zatrudnienia, prewencji promocji i badania wypadków przy pracy oraz prawnej 
zajmują się nadinspektorzy oraz koordynatorzy, którzy także przeprowadzają kontrole. 

 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2014r. zatrudnionych 

było 103 pracowników (jeden w niepełnym wymiarze czasu pracy), z czego 72 pracowników 
wykonywało lub nadzorowało czynności kontrolne. 
Spośród 103 pracowników 95 legitymuje się wykształceniem wyższym, z tego: 

- ukończyło kierunki administracyjne - 12 osób tj. 13% 
- ukończyło kierunki prawnicze - 26 osób tj. 27% 
- ukończyło kierunki techniczne - 44 osób tj. 46% 
- ukończyło kierunki inne  - 13 osób tj. 14%. 

 
W 2014 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku aplikację inspektorską 
ukończyła 1 osoba. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA 
 
 

A. Informacje ogólne - realizacja zadań Okręgowego Inspektoratu 
Pracy  
 
 
W 2014r. zadania Okręgowego Inspektora Pracy realizowane były na podstawie: 
1. Długofalowego programu działania PIP na lata 2013-2015 określającego zadania 
kontrolne w zakresie: 
- przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu, w szczególności kontrole: 

o zawartych umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku 
pracy, 

o umów terminowych,  
wsparte kampanią informacyjno-prewencyjną  „Zanim podejmiesz pracę”, 

- wzmożonego nadzoru w grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych, 
- zarządzania bezpieczeństwem w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy, 
- zadań prewencyjnych: 

o kampanii  informacyjno - promocyjnej „ Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, 
o kampanii informacyjno - promocyjnej „Szanuj życie - bezpieczna praca  

w gospodarstwie rolnym”, 
o działań prewencyjno kontrolnych dotyczących zagrożeń związanych  

z nanomateriałami. 
 

2.   Planu rocznego w obszarach: 
- wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, 
- zatrudniania pracowników tymczasowych, 
- przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,  

w podmiotach leczniczych, 
- czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku oraz czasu pracy kierowców, 
- budownictwa, 
- przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,  

w instytucjach kultury, 
- wymagań zasadniczych i minimalnych: 

o kontrole w zakresie spełniania wymagań zasadniczych i minimalnych dla maszyn do 
obróbki drewna, 

o kontrole spełniania minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia 
użytkowane w produkcji przemysłowej, 

- pozyskiwania i zrywki drewna, 
- bezpieczeństwa chemicznego w zakładach pracy, 
- zakładów gospodarki komunalnej, 
- bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowopowstałych. 
 
3.   Programów informacyjno- prewencyjnych w zakresie:  
- programu edukacyjnego - „Kultura bezpieczeństwa”, 
- programu informacyjno-promocyjnego - „Poślizgnięcia i upadki na tym samym poziomie”,  

(w ramach kampanii SLIC), obejmującego sektor handlu hurtowego, 
- programu prewencyjno-informacyjnego – „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom  stresu 

zawodowego w miejscu pracy”,  
- programu prewencyjnego - „Zdobądź Dyplom PIP”, 
- konkursów promujących pożądane postawy w zakresie ochrony pracy oraz inne stałe 

działania w zakresie promocji ochrony pracy. 
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4. Zadań własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku: 
Kontrole przestrzegania przepisów oraz działania w zakresie: 

 ograniczenia zagrożeń wypadkowych związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń 
w zakładach produkujących stolarkę z PCV i aluminium, 

 ograniczenia wpływu czynników niebezpiecznych i szkodliwych w zakładach: 
a. blacharsko-lakierniczych, 
b. zajmujących się obróbką kamienia, 
c. stosujących proces malowania proszkowego, 

 egzekwowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wycince drzew  
w miejscach publicznych, 

 zwalczania nielegalnego zatrudniania osób przy pracach sezonowych w hotelarstwie 
i gastronomii, 

 eliminowania naruszeń przepisów prawa pracy u pracodawców, do których mają 
zastosowanie przepisy ustawy o służbie cywilnej, 

 eliminowania naruszeń przepisów prawa pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy 
społecznej (w szczególności w domach pomocy społecznej), 

 egzekwowania spełniania minimalnych wymagań bhp dla maszyn i urządzeń 
technicznych (działania nieobjęte zadaniem centralnym nr 255), 

 prewencji na rzecz młodzieży szkolnej - ,,Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim 
Rynku Pracy 

 
B. Kontrole i środki prawne 
 

1.  Dane liczbowe  
 
Inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 3.799 kontroli, w ramach których 

skontrolowano 3.170 podmiotów gospodarczych, w przeważającej większości będących 
pracodawcami. Kontrolami objęto ogółem 110.571 osób wykonujących pracę.  
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Ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników przeprowadzono: 
 
 2.426 kontroli w zakładach zatrudniających od 1 do 9 pracowników, 
 930 kontroli w zakładach zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 
 354 kontrole w zakładach zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 
 89 kontroli w zakładach zatrudniających powyżej  250 pracowników. 
 

 
 

2. Decyzje inspektorów pracy wydane w wyniku kontroli  
 
W wyniku działalności kontrolnej inspektorzy pracy wydali ogółem 18.581 decyzji 

nakazowych, w tym 12.834 decyzje na piśmie i 5.747 decyzji ustnych. 
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- przygotowanie do pracy  - 16%; 
- maszyny i urządzenia techniczne - 16%; 
- urządzenia i instalacje energetyczne  - 12%; 
- stanowiska i procesy pracy - 12%; 
- obiekty, pomieszczenia pracy - 6%; 
- transport, magazynowanie i składowanie - 6%; 
- czynniki szkodliwe, środki ochrony indywidualnej - 6%; 
- inne - 26%. 
 
Decyzje wstrzymania prac 
 
Z ogólnej liczby decyzji wydanych w 2014r. - 425 dotyczyło wstrzymania prac ze względu na 
stwierdzenie bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia dla łącznie 908 pracowników lub innych 
osób pracujących w takich warunkach. Decyzje wstrzymania prac dotyczyły nieprawidłowości  
w zakresie:  
 eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych   - 210 decyzji, 
 organizacji stanowisk i procesów pracy               - 157 decyzji, 
 narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi  -  34 decyzje,  
 eksploatacji urządzeń energetycznych            -  15 decyzji, 
 transportu                                                           -   5 decyzji, 
 pozostałe problemy                                                      -   4 decyzje.  
 
Decyzje wstrzymania prac wydano w zakładach następujących branż: 
- budownictwo - 48%,  
- przetwórstwo przemysłowe - 36%,  
- leśnictwo i rolnictwo - 6%, 
- handel i naprawy - 2%, 
- transport i gospodarka magazynowa – 2%, 
- pozostałe - 6%. 
Z ogólnej liczby wydanych decyzji, 56% adresowanych było do firm zatrudniających do 9 osób. 
 
Decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń  
 
Wydano 687 decyzji dotyczących wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń, obejmujących 
swoim zakresem 1.904 pracowników. Dotyczyły one nieprawidłowości w zakresie:  
 eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych    -   661 decyzji, 
 eksploatacji urządzeń energetycznych            -    20 decyzji, 
 organizacji stanowisk i procesów pracy               -     4 decyzje. 
 
Decyzje dotyczące wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń wydano w zakładach 
następujących branż: 
- przetwórstwo przemysłowe - 63%,  
- budownictwo - 24%,  
- wytwarzanie energii – 5%, 
- handel i naprawy - 4%, 
- pozostałe - 4%. 
 
Decyzje skierowania do innych prac  
 
Inspektorzy pracy wydali również 231 decyzji dotyczących skierowania do innych prac 
obejmujących 500 pracowników, a dotyczyły one najczęściej: 
- wykonywania pracy w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi - 155 decyzji, 
- braku lub niewłaściwego przygotowania pracowników do pracy - 75 decyzji.  
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Decyzje dotyczące skierowania do innych prac wydano przede wszystkim w zakładach 
następujących branż: 
- budownictwo - 60%,  
- przetwórstwo przemysłowe - 16%, 
- handel i naprawy - 7%. 
- rolnictwo i leśnictwo - 6%.  
Z ogólnej liczby wydanych decyzji, 72% adresowanych było do firm zatrudniających do 9 osób. 
 
Decyzje dotyczące zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności  
w miejscach, w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi 
 
Inspektorzy pracy w 2014 roku wydali 5 takich decyzji. W 4 przypadkach decyzje dotyczyły 
występowania zagrożeń dla osób postronnych w miejscach wykonywania prac, takich jak: 
- demontaż balustrad na moście stanowiącym przejście dla pieszych, 
- brak daszka ochronnego nad ciągiem chodnika pieszego przy ulicy, 
- prowadzenie prac z użyciem koparki na nieogrodzonym - uczęszczanym terenie, 
- prowadzenie ścinki drzew w pasie drogowym przy jezdni użytkowanej ulicy.  
Zastosowane środki prawne nakazywały zaprzestania tych prac ze względu na występujące 
zagrożenia dla osób przebywających w miejscach publicznych oraz wykonania wymaganych 
zabezpieczeń. 
 

W jednym przypadku, decyzja dotyczyła zaprzestania wykonywania prac montażowych 
zbiornika wód opadowych w wykopie o głębokości 4 m do czasu zabezpieczenia ścian wykopu 
przed możliwością zasypania osób pracujących.  

 
Decyzje nakazowe w ww. sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.  

 
W roku 2014 Okręgowy Inspektor Pracy nie wydawał decyzji nakazania zaprzestania 

prowadzenia działalności, bądź działalności określonego rodzaju. 
 
Decyzje płacowe 
 

Na mocy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy inspektor pracy uprawniony jest do 
nakazania pracodawcy wypłacenia pracownikom wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 
ze stosunku pracy. Środek ten jest stosowany w sytuacji, gdy pracodawca (najczęściej  
z przyczyn ekonomicznych) nie zapewnia realizacji obowiązku wypłaty pracownikom należnego 
wynagrodzenia. 

W 2014r. do 46 pracodawców skierowano nakazy zawierające 96 decyzji dotyczących 
wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia na łączną kwotę 5.892.185,19zł. 
 
Szczegółowe dane dotyczące skali niewypłacanych wynagrodzeń i innych świadczeń, przyczyn 
tego zjawiska, oraz kwoty wypłacone przez pracodawców w wyniku realizacji decyzji i wystąpień 
inspektorów pracy zawarte są w Rozdziale II.E punkt 2 sprawozdania. 

 
3.  Wystąpienia i wnioski inspektorów pracy  
 

Kontrolujący skierowali do pracodawców 2.770 wystąpień zawierających 14.646 wniosków oraz 
369 poleceń z zakresu: 
 
- technicznego bezpieczeństwa pracy - 4.163 wnioski, 
- prawnej ochrony pracy - 9.843 wnioski, 
- legalności zatrudnienia - 640 wniosków. 
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Wnioski regulowały przede wszystkim następujące kwestie (uszeregowane w kolejności pod 
względem liczby naruszeń): 
- zagadnienia wynikające ze stosunku pracy, 
- czas pracy, 
- przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp), 
- wynagrodzenia za pracę, 
- legalność zatrudnienia, 
- urlopy pracownicze. 

 
 

4.     Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 
 
 W roku 2014 wystosowano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 15 wniosków  
o podwyższenie dla pracodawcy o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie 
wypadkowe. Z ogólnej liczby wniosków, aż 10 dotyczyło firm zajmujących się działalnością 
budowlaną, 3 wnioski dotyczyły zakładów usług leśnych (branża rolnictwo i leśnictwo) oraz 2 - 
przetwórstwa przemysłowego.   

Kierowanie wniosków do ZUS podyktowane było naruszeniem w sposób rażący podczas 
dwóch kolejnych kontroli przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy, m.in. zatrudnianiem 
pracowników w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia ich zdrowia lub życia. Narażenie 
zatrudnionych pracowników wynikało z: 
- niezabezpieczenia stanowisk pracy przy wykonywaniu prac na wysokości, 
- dopuszczenia do pracy na rusztowaniach nie spełniających wymagań bezpieczeństwa, 
- niewyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej (ochrony głowy, ochrony nóg 

przy pracy piłą spalinową), 
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- dopuszczenia do pracy pracowników bez przeszkolenia w dziedzinie bhp, bez wymaganych 
uprawnień kwalifikacyjnych budowlanych i z zakresu gospodarki energetycznej,  

- stosowania niedozwolonych technik ścinki drzew przez pracowników wykonujących prace,  
- organizacji z rażącym naruszeniem procedur obowiązujących przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, w tym wykonywania prac w sąsiedztwie zawieszonego 
drzewa, nie związanych z usuwaniem tego zawieszenia.  

 

5.  Wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej  
 
W 2014 r. inspektorzy pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku ujawnili ogółem 
3.896 wykroczeń. W stosunku do sprawców zastosowano 1.672 środki prawne, w tym: 
- 148 wniosków o ukaranie (8,85%), 
- 889 mandatów karnych (53,17%), 
- 635 środków oddziaływania wychowawczego (37,98%). 
 

Stosowane przez inspektorów pracy środki prawne najczęściej dotyczyły wykroczeń 
zdefiniowanych w następujących przepisach:  art. 283 § 1, art. 282 § 1 pkt 1, art. 281 pkt 5, 6  
i pkt 2 oraz art. 283 § 2 pkt 1 i 7 Kodeksu pracy, a także w art. 119 ust. 1 i 2 oraz art. 122 ust. 1 
pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ujawniono także 12 wykroczeń 
wynikających z art. 12a ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w roku 
2014 to 12. 

W roku 2014, podobnie jak w roku ubiegłym, najbardziej powszechnymi naruszeniami 
obowiązujących regulacji prawnych w roku 2014 były: nieprzestrzeganie przepisów i zasad  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - w tym, brak wstępnych badań lekarskich 
pracowników (stwierdzono 270 wykroczeń), brak okresowych szkoleń bhp (stwierdzono 216 
wykroczeń), brak okresowych badań lekarskich pracowników (stwierdzono 198 wykroczeń), 
brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne przy pracy na rusztowaniach (stwierdzono 162 
wykroczenia), brak wstępnych szkoleń bhp – instruktażu stanowiskowego i ogólnego 
(stwierdzono 145 wykroczeń), brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych (stwierdzono 111 wykroczeń), a także brak 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej - ochrony głowy (stwierdzono 70 wykroczeń), 
brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne przy pracy przy obrabiarkach do drewna 
(stwierdzono 44 wykroczenia), a przy pracy przy obrabiarkach do metali - 40 wykroczeń. 

Natomiast w zakresie prawnej ochrony pracy najczęściej występującymi 
nieprawidłowościami były: niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
i/lub dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych (stwierdzono 166 
wykroczeń) oraz wynagrodzenia za pracę (87 wykroczeń), nieprowadzenie ewidencji czasu 
pracy (stwierdzono 95 wykroczeń),  nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia (stwierdzono 85 
wykroczeń) oraz niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy (stwierdzono 72 wykroczenia).  Naruszenia obowiązujących przepisów prawa 
pracy w zakresie czasu pracy dotyczyły: zatrudniania pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w 
tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy (107 wykroczeń) oraz zatrudniania 
pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku dobowym (51 wykroczeń) i tygodniowym 
(44 wykroczenia).  

Podkreślić należy, że w roku 2014 wzrosła liczba wykroczeń polegających na zawarciu 
umowy zlecenia w warunkach, w których zgodnie z regulacją art. 22 § 1 Kodeksu pracy 
powinna być zawarta umowa o pracę (stwierdzono 57 wykroczeń).  

Wśród najczęściej występujących naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy, należy wskazać: niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku 
opłacania składek na Fundusz Pracy (55 wykroczeń), a także podejmowanie przez 
bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez powiadomienia o tym fakcie 
właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy (114 wykroczeń). 
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Wnioski o ukaranie kierowane do sądów 
W 2014r. inspektorzy pracy skierowali do sądów ogółem 148 wniosków o ukaranie przeciwko: 
 83 pracodawcom (zarzucając im popełnienie 233 wykroczeń), 
 31 osobom wykonującym pracę - bezrobotnym nie pobierającym zasiłku (zarzucając im 

popełnienie 31 wykroczeń), 
 25 osobom działającym w imieniu pracodawcy (zarzucając im popełnienie 62 wykroczeń), 
 4 osobom wykonującym pracę - bezrobotnym pobierającym zasiłek (zarzucając im 

popełnienie 5 wykroczeń), 
 4 osobom kierującym pracą innych osób u pracodawcy (zarzucając im popełnienie  

7 wykroczeń), 
 1 przedsiębiorcy nie będącemu pracodawcą (zarzucając mu popełnienie 3 wykroczeń). 
W porównaniu do roku ubiegłego liczba skierowanych do sądów wniosków o ukaranie uległa 
zmniejszeniu (o 30).  
  Dane statystyczne wskazują na wyraźną zmianę w tendencji dominującej liczby 
wykroczeń w kierowanych do sądów wnioskach o ukaranie. W 2014 roku (odmiennie niż  
w latach poprzednich), wykroczenia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
stanowiły zdecydowaną większość (117), czyli 34,3% wszystkich stwierdzonych wykroczeń  
(w roku 2013 - 29,4% ich ogółu). 
  Wykroczenia z art. 283 Kodeksu pracy dotyczące naruszania przepisów bhp 
utrzymywały się na wysokim poziomie i stanowiły 27,8% wszystkich stwierdzonych wykroczeń. 
W porównaniu do roku ubiegłego spadła natomiast liczba wykroczeń z art. 282 Kodeksu pracy 
podobnie w przypadku wykroczeń z art. 281 Kp.  
    
  Spośród skierowanych 148 wniosków o ukaranie, do dnia 31 grudnia 2014 r., sądy 
rozpatrzyły 127 wniosków. W wyniku ich rozpatrzenia orzeczono 112 kar grzywien. Zapadło  
6 orzeczeń nakładających na obwinionych kary nagany. W 3 przypadkach sądy odstąpiły od 
wymierzenia kary, w 1 - umorzono postępowanie w sprawie, 5 obwinionych sądy uniewinniły.  
  W roku 2014 sądy wydały rozstrzygnięcia w formie wyroku nakazowego aż w 127 
sprawach (ok. 71,6% spraw rozpatrzonych), podobnie do lat ubiegłych. Można częściowo 
przyjąć, że tendencja ta świadczy o właściwym dokumentowaniu przez organy Państwowej 
Inspekcji Pracy okoliczności popełnienia wykroczenia w dokumentacji dołączanej do wniosku  
o ukaranie. Wyrokami nakazowymi orzeczono grzywny na łączną kwotę 134.650,00zł. W wyniku 
wydania nakazu karnego średnia orzeczona kara grzywny to 1.565,70zł, co stanowi wyższą 
kwotę w porównaniu do tej, którą osiągnięto w roku 2013, a która wynosiła - 1.422,32zł.  
  Niewątpliwie w roku 2014, tak jak w roku 2013, sądy wymierzały relatywnie niższe kwoty 
grzywien. Wpływ na to może mieć nadal utrzymująca się na wysokim poziomie liczba wniosków 
o ukaranie kierowanych przeciwko osobom zarejestrowanym jako osoby bezrobotne. W okresie 
sprawozdawczym nie odnotowano przypadków odmowy przez sądy wszczęcia postępowania.  
   
  W sprawach rozpoznanych w trybie postępowania zwyczajnego, sądy orzekły kary 
grzywny w 26 przypadkach na łączną kwotę 41.700,00zł. Średnia kwota grzywny przypadającej 
na jedno orzeczenie wyniosła ok. 1.603,85zł (kwota niższa w porównaniu do roku ubiegłego). 
 
Postępowanie mandatowe 
 

W roku 2014 inspektorzy pracy nałożyli na obwinionych, którzy popełnili 2.477 
wykroczeń 889 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 971.550,00zł.  
W porównaniu do roku 2013 liczba nałożonych mandatów karnych wzrosła o 7,1%, natomiast 
suma kwot grzywien o 5,6%. Mandaty karne nakładano, podobnie jak w roku ubiegłym - głównie 
za wykroczenia przewidziane przepisem art. 283 § 1 Kodeksu pracy.  
Grzywnami w drodze mandatu karnego ukarano w szczególności: 
 541 pracodawców (1.683 wykroczenia); 
 127 osób działających w imieniu pracodawcy (372 wykroczeń); 
 116 osób kierujących pracą innych osób u pracodawcy (240 wykroczeń); 
 87 przedsiębiorców nie będących pracodawcami (161 wykroczeń).  
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Należy stwierdzić, iż podobnie jak w latach ubiegłych mandaty karne były środkiem sankcyjnym 
najczęściej wykorzystywanym przez inspektorów pracy - stanowiły one 53,2% ogółu 
zastosowanych środków prawnych. Nakładano je zwłaszcza za nieprzestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za niewypłacanie pracownikom należnych im świadczeń 
pieniężnych - głównie wynagrodzeń za pracę, a także za nieprzestrzeganie przepisów o czasie 
pracy. 
  Średnia wysokość grzywny orzeczonej w postępowaniu mandatowym, przypadająca na 
1 mandat, nieco wzrosła w stosunku do roku ubiegłego i wyniosła 1.109zł. W roku 2014 nie 
uchylono żadnego z nałożonych przez inspektora pracy mandatów karnych.  
 
Informacja o zastosowanych środkach wychowawczych 
  W roku 2014 inspektorzy pracy w 635 przypadkach zastosowali środki oddziaływania 
wychowawczego (pouczenie - 54 przypadki; ostrzeżenie - 576 przypadków; uwaga  
- 5 przypadków), w stosunku do: 
- 358 pracodawców, 
- 97 osób działających w imieniu pracodawcy, 
- 92 osób wykonujących pracę - bezrobotnych nie pobierających zasiłku, 
- 43 osób kierujących pracą innych osób u pracodawcy, 
- 26 przedsiębiorców nie będących pracodawcami, 
- 14 osób wykonujących pracę - cudzoziemców,  
- 5 osób wykonujących pracę - bezrobotnych pobierających zasiłek. 
W sumie popełniono 1.078 wykroczeń, w przypadku których postępowanie wykroczeniowe 
zostało zakończone zastosowaniem środków oddziaływania wychowawczego. Środki 
wychowawcze stosowano głównie w razie popełnienia wykroczeń z art. 283 § 1 oraz art. 282 § 1 
pkt 1, art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy, a także z art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy. 
 W porównaniu do roku 2013 liczba zastosowanych przez inspektorów pracy środków 
oddziaływania wychowawczego wzrosła  o 31% i stanowi 38% ogólnej liczby zastosowanych  
w roku 2014 środków prawnych. Przesłankami stosowania środków wychowawczych były 
zazwyczaj nadzwyczajne okoliczności towarzyszące popełnieniu wykroczenia (np.: brak 
przyczynienia się do powstania szkody), jak również takie właściwości osobiste sprawcy, które 
pozwalają mieć uzasadnioną nadzieję na przestrzeganie przez niego porządku prawnego  
w przyszłości (stosunek do popełnionych wykroczeń, podjęte w czasie kontroli działania 
przywracające porządek prawny w zakładzie pracy). 
 

6. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
     

W 2014 roku inspektorzy pracy złożyli do prokuratury 9 zawiadomień  
o podejrzeniu popełnienia przestępstw z: art. 225 §2 KK - 5, art. 270 §1 KK - 2, art. 218 §1a KK 
- 1, art. 220 §1 KK - 1. 
             W porównaniu do roku 2013 liczba zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa w 2014 roku była mniejsza o 11. Jest to spowodowane mniejszą liczbą 
przypadków utrudniania działalności organów PIP (w 2013 roku 10 zawiadomień z art. 225 § 2 
KK) oraz staranniejszą oceną wskazań i przeciwwskazań skierowania zawiadomienia do 
prokuratury - w celu zmniejszenia liczby spraw, w których prokuratura odmawia wszczęcia 
postępowania. 
 Prokuratura w 2 przypadkach odmówiła wszczęcia postępowania. Odmowy wszczęcia 
postępowań dotyczyły przestępstw z art. 270 § 1 kk i 225 § 2 kk (po 1 zawiadomieniu). Co do 
zasady prokurator odmawiał wszczęcia postępowań wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera 
znamion czynu zabronionego.    
             W 1 przypadku dotyczącym przestępstwa z art. 225 § 2 kk inspektor pracy po 
zapoznaniu się z uzasadnieniem odmowy uznał za zasadne złożenie zażalenia na 
postanowienie prokuratora. Sąd uwzględnił zażalenie uchylając postanowienie o odmowie 
wszczęcia postępowania.  
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            Na 9 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratura powiadomiła  
o wszczęciu 8 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa. Prokurator 
Prokuratury Rejonowej w  3 przypadkach umorzył wszczęte dochodzenia. Dotyczyły one 
zawiadomień: 
- art. 225 § 2 kk. - 2 zawiadomienia, 
- art. 220 §1 k.k. - 1 zawiadomienie. 
Przyczynami takich rozstrzygnięć było stwierdzenie przez prokuraturę braku znamion czynu 
zabronionego. 
 W 2014 roku inspektorzy pracy wnieśli ogółem 3 zażalenia na postanowienia 
prokuratora w związku ze złożonymi przez inspektorów pracy zawiadomieniami o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa. W 2 przypadkach w wyniku złożonych przez inspektorów pracy 
zawiadomień zostały skierowane akty oskarżenia do Sądu, w związku z podejrzeniem 
popełnienia przestępstw - z art. 225 § 2 kk. W obu sprawach zapadły prawomocne wyroki 
sądowe. W jednej sprawie sąd orzekł 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na  
2 lata, natomiast w drugiej warunkowo umorzył postępowanie na okres jednego roku i zasądził 
nawiązkę na cele społeczne w kwocie 500zł.  

 
 

C. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
1.  DZIAŁALNOŚĆ - ZADANIA STAŁE 
 
1.1. PROFILAKTYCZNE BADANIA LEKARSKIE 

 
Przeprowadzono kontrole w 158 podmiotach różnych branż (zakłady produkcyjne, 

placówki handlowe, usługowe, budowlane, gastronomiczne), w których wykonywało pracę 
ogółem 2.470 osób, w tym 1.956 pracowników (505 kobiet, 11 młodocianych oraz 33 
niepełnosprawnych). Dokonano oceny w zakresie przeprowadzania badań pracowników 
(wstępnych, okresowych i kontrolnych), sposobu przekazywania lekarzowi informacji  
o warunkach pracy (czynnikach szkodliwych lub uciążliwych), wykonywania badań przez 
lekarzy uprawnionych do ich przeprowadzania oraz realizacji obowiązku zawierania pisemnych 
umów z podstawową jednostką służby medycyny pracy, na podstawie której winny być 
wykonywane profilaktyczne badania lekarskie pracowników kontrolowanego podmiotu. 

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie badań profilaktycznych  
w ok. 24,7% ogółu kontrolowanych podmiotów. Najczęściej kontrole wykazywały 
nieprawidłowości dotyczące badań wstępnych np. u 46 pracodawców 146 pracowników 
pracowało bez aktualnych badań wstępnych, natomiast  u  33 pracodawców  77 pracowników 
pracowało bez  badań okresowych.   
Ponadto 65 podmiotów nie zawarło pisemnej umowy w sprawie badań lekarskich  
z  podstawową  jednostką medycyny pracy. Uchybienia w zakresie badań kontrolnych 
dotyczące przekazywania lekarzowi informacji o warunkach pracy i o wykonywaniu badań przez 
lekarzy nieuprawnionych miały charakter marginalny. 

Większość pracodawców (75,3% ogółu kontrolowanych podmiotów) nie przestrzega  
w całości przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskich.  
  
Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa: 
- niepoddawanie badaniom lekarskim w związku z zatrudnieniem na podstawie 

krótkoterminowych umów o pracę ze względu na tzw. sprawdzenie przydatności do pracy 
na określonym stanowisku, 

- przekonanie, że na niektórych stanowiskach pracy badania lekarskie są zbędne, gdyż 
żadne zagrożenia w związku z wykonywaniem na nich pracy nie występują, 

- wykonywanie badań w godzinach pracy pociąga za sobą zachowanie prawa do 
wynagrodzenia, 
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- obdarzenie pełnym zaufaniem osoby (firmy), którym zlecono prowadzenie dokumentacji 
osobowej pracowników, 

- duże koszty związane z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę, co 
skutkuje  zawieraniem umowy cywilnoprawnej w miejsce umowy o pracę, 

- zmniejszanie kosztów prowadzenia działalności i w związku z tym przekazywanie 
mniejszych środków na zadania związane z ochroną zdrowia pracowników, pracodawcy nie 
dokonują rzetelnej oceny warunków pracy np. nie przeprowadzają wymaganych pomiarów 
czynników szkodliwych, 

- brak właściwego nadzoru ze strony kadry kierowniczej nad osobami, których obowiązkiem 
jest prowadzenie dokumentacji osobowej, 

- traktowanie bieżącej działalności jako priorytet, a badań profilaktycznych jako spełnienie 
formalnego obowiązku, a nie jako ważnego elementu ochrony zdrowia pracowników, 

- brak udziału lekarzy w wizytacjach stanowisk pracy, brak ich współpracy z pracodawcami  
w zakresie przedstawiania wniosków dotyczących poprawy warunków pracy, wynikających  
z analizy stanu zdrowia pracowników. 
  

Środki prawne 
Inspektorzy pracy wydali 92 decyzje dotyczące 231 pracowników (dla 74 pracodawców) 

oraz 95 wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniach, skierowanych do 79 
pracodawców (dot. 196 pracowników). Stwierdzono popełnienie 68 wykroczeń, przeciwko  
5 pracodawcom zostały skierowane do sądu wnioski o ukaranie, a na 54 pracodawców zostały 
nałożone mandaty karne na łączną kwotę 60.800zł. Zastosowano 22 środki wychowawcze. 

Najczęściej występującym wykroczeniem w zakresie profilaktycznych badań lekarskich 
było dopuszczenie pracowników do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku bez 
posiadania aktualnych wstępnych oraz okresowych badań lekarskich stwierdzających brak 
przeciwskazań do wykonywania pracy na tym stanowisku.  
        
1.2. SZKOLENIE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
 

W 2014r. przeprowadzono 386 kontroli, pracowało ogółem 6.895 osób, zatrudniano 
5.976 pracowników, w tym 2.246 kobiet i 22 młodocianych.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości 

 Stwierdzone nieprawidłowości ogólnie dotyczą od 4,40% (nieprawidłowości w zakresie 
dostosowania programu szkolenia okresowego do rodzajów i warunków pracy lub zgodności  
z ramowym programem szkoleń) zakładów objętych kontrolą do 45,56% (brak szkolenia 
okresowego pracowników). W 2013r. wynosiły odpowiednio 3,46% i 43,71%. Porównując do 
roku 2013 stwierdzone nieprawidłowości w odniesieniu do niektórych zagadnień są znacznie 
wyższe np. w zakresie braku przeszkolonych pracowników do udzielania pierwszej pomocy  
(tj. z 3,14 % w 2013r. do 6,21% w 2014r.) lub na podobnym poziomie lub nieznacznie niższym  
(np. w zakresie braku szkolenia okresowego pracodawców). W przypadku braku szkolenia 
wstępnego, zwłaszcza instruktażu ogólnego zmniejszyła się liczba zakładów, w których 
stwierdzono te naruszenia (14,8% w 2014r., 19,5% - w 2013r.), nastąpił znaczny wzrost liczby 
pracowników, których nie poddano szkoleniom wstępnym w dziedzinie bhp - instruktażowi 
ogólnemu (o 44%) i instruktażowi stanowiskowemu (o 70%). Ponadto 127 pracodawców 
tj.ok.33% nie poddało się szkoleniom w dziedzinie bhp. 

Problem szkolenia okresowego organizowanego przez pracodawców (brak prowadzenia 
dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminu, rejestru wydanych zaświadczeń itp.) dotyczy 
niedużej części pracodawców, gdyż większość zakładów pracy (ze względu na ich wielkość) nie 
posiada warunków lokalowych, aby takie szkolenia organizować we własnym zakresie lub 
stanowi to znaczne obciążenie organizacyjne.  Nieprawidłowości stwierdzono jedynie u 3,11% 
podmiotów.  

Inspektorzy pracy ujawnili 1 przypadek przeszkolenia 30 pracowników w formie  
e-learningu (posiadających aktualne szkolenia okresowe w dziedzinie bhp). 
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Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 
 W ocenie inspektorów pracy, jedną z głównych przyczyn jest lekceważenie zagadnień 
związanych z problematyką szkoleń w zakresie bhp nierozerwalnie związane z szukaniem 
oszczędności w każdej formie, w tym w zakresie obniżenia kosztów szkoleń w dziedzinie bhp. 
Przyczynę tę potęguje brak wypadków przy pracy w większości kontrolowanych zakładów.  
W mniejszym stopniu przyczyną naruszania przepisów w dziedzinie bhp jest ich nieznajomość, 
gdyż bardzo dużo nieprawidłowości stwierdzono w zakładach, które wcześniej były 
kontrolowane. Ponadto: 
- traktowanie przez pracodawców własnego szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, jako te 

które generuje tylko koszty,  
- brak nadzoru pracodawców nad przestrzeganiem terminów szkoleń okresowych  

w dziedzinie bhp dla pracowników, wynikający z braku nadzoru własnego lub braku 
powierzenia nadzoru osobom kompetentnym zwłaszcza spoza zakładu pracy, 

- trudna sytuacja ekonomiczna wielu zakładów pracy powodująca całkowite skupienie się 
pracodawców na funkcjonowaniu firmy,  

- pracodawcy nie przywiązują prawie żadnej uwagi do szkoleń zwłaszcza w tych zakładach, 
gdzie nie wydarzył się  wypadek przy pracy lub nie nastąpiło zdarzenia wypadkowe. 
 

Zastosowane środki prawne  
Inspektorzy pracy wydali następujące środki prawne: 
- 324 pracodawcom wydano 825 decyzji nakazowych, w tym 766 na piśmie (dotyczyły 5.050 

pracowników, wydane decyzje dotyczyły w szczególności przeprowadzenia szkolenia 
wstępnego ogólnego - 57 pracowników, stanowiskowego - 74 pracowników i okresowego - 
172 pracowników),  

- do 158 pracodawców skierowano wystąpienia, które zawierały ogółem 225 wniosków  
(w stosunku do 855 pracowników). 
 

Popełniono 160 wykroczeń, skierowano przeciwko 2 pracodawcom wnioski o ukaranie 
do sądu, nałożono 72 mandaty na łączną kwotę 83.100,00zł w związku ze 114 wykroczeniami 
oraz zastosowano 36 środków wychowawczych w związku 42 wykroczeniami.  W stosunku do 
2013r. liczba stwierdzonych wykroczeń uległa znacznemu, tj. o 37% zwiększeniu, natomiast 
liczba nałożonych mandatów wzrosła z 48 w 2013 r. do 72 w 2014 r. Nie uległa zmianie liczba 
wniosków do sądu o ukaranie. 
 W efekcie zastosowanych środków prawnych, pracodawcy wyeliminowali naruszenia 
przepisów bhp, w tym przeszkolili wstępnie i okresowo pracowników zatrudnianych dotychczas 
bez szkoleń. 
 
1.3. REALIZACJA ZADAŃ SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
  
 Przeprowadzono 76 kontroli, w zakładach pracy zatrudniających ogółem 14.221 osób, 
gdzie w ramach stosunku pracy zatrudniano 12.188 pracowników, w tym 5.147 kobiet, 25 
pracowników młodocianych i 908 osób niepełnosprawnych.  
 
Dane dotyczące nieprawidłowości w zakresie zadań i obowiązków służby bhp: 
1. Wykonywanie zadań przez służbę bhp: 
- nie poinformowała pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach - w 6 przypadkach, 
- nie przeprowadziła kontroli przestrzegania przepisów bhp na 88 stanowiskach pracy, z 476 

stanowisk badanych, 
- nie przedstawiała propozycji poprawy warunków pracy w 19  z 35 zbadanych przypadków, 
- nie przeprowadziła konsultacji z lekarzem w stosunku do 327 pracowników z 4659 

zbadanych. 
2. Korzystanie z uprawnień: 
- nie wystąpiła z zaleceniem usunięcia zagrożeń wypadkowych do kierującego pracownikami 

w 4 przypadkach na 20 zbadanych,   
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- nie wystąpiła w 3 na 11 zbadanych przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia 
o wstrzymanie pracy maszyny oraz nie wystąpiła w 2 przypadkach na 10 zbadanych  
o niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, 

- nie wnioskowała (w 2  zbadanych przypadkach na 10) do pracodawcy o niezwłoczne 
wstrzymanie pracy w zakładzie, w jego części lub w innym miejscu wykonywania pracy,  
w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników  
lub innych osób, 

 
Z ustaleń wynika, że pracodawcy nie realizowali w pełni ciążących na nich obowiązków. 

Brak realizacji określonych w tym zakresie zadań, widoczny był nie tylko w małych zakładach 
pracy (do 9 pracowników), ale także w zakładach zatrudniających powyżej 100 pracowników. 
Przeprowadzania kontroli stanowisk pracy praktycznie nie odnotowywano.  
  Z informacji uzyskanych od służby bhp przez inspektorów pracy wynika, iż jest ona 
wzywana głównie do przeprowadzania szkoleń bhp, sporządzania analiz ryzyka zawodowego 
oraz przeprowadzania postępowania powypadkowego. Dosyć częstym przypadkiem, mimo 
prowadzonych modernizacji i rozbudowy zakładów, jest brak uczestnictwa służby  
w opracowaniu i ocenie dokumentacji projektowej oraz nieprzedstawiania w tym zakresie 
wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba bhp 
sporadycznie korzysta z uprawnień występowania do kierujących pracownikami z zaleceniem 
usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych, uchybień, występowania do pracodawcy  
o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za 
zaniedbania obowiązków w zakresie bhp.  

 
Podsumowanie  

Na podstawie dokonanych kontroli należy stwierdzić, że znajomość przepisów 
dotyczących służby bhp jest w dalszym ciągu niezadawalająca, ale uległa poprawie w stosunku 
do roku poprzedniego. Niemniej jednak liczba zakładów, w których stwierdzono 
nieprawidłowości w dalszym ciągu ujemnie wpływa na przestrzeganie przepisów w zakresie 
bhp, jak też na pełną realizację zadań określonych dla służby bhp. Istotnym problemem nadal 
jest brak prawnych uregulowań, na podstawie których służba bhp będzie miała obowiązek 
dokumentowania przeprowadzonych kontroli stanowisk pracy, w tym dokumentowania 
stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, wskazywania środków likwidujących i eliminujących 
nieprawidłowości lub zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników. Ważnym problemem  
w działalności służby bhp szczególnie w zakładach małych jest brak przejawiania przez nią 
większego zainteresowania inicjowaniem i rozwijaniem różnych form popularyzacji problematyki 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii wśród pracowników zakładu.  
 
1.4. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

Realizując tematy odnośnie zatrudniania osób niepełnosprawnych, przeprowadzono 
łącznie 75 kontroli u 60 pracodawców.  

 Przeprowadzono 6 kontroli u 6 pracodawców posiadających status zakładu pracy 
chronionej, w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:  eksploatacji obiektów  
i pomieszczeń pracy, nieprzestrzegania przepisów w zakresie pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi, stanowisk i procesów pracy, 
eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, nieaktualizowania oceny ryzyka 
zawodowego związanego z pracą na danym stanowisku pracy oraz nieuwzględniania  
w ocenach schorzeń i kalectw zatrudnionych osób niepełnosprawnych, 

 W 2014r. żaden z pracodawców nie występował z wnioskiem do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Białymstoku o uznanie zakładu za zakład pracy chronionej, 

 W 2014r. wpłynęło 56 wniosków dotyczących 37 pracodawców w sprawie oceny 
pomieszczeń i stanowisk pracy pod kątem zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
Pracodawcy utworzyli lub przystosowali do zatrudniania osób niepełnosprawnych  
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70 stanowisk pracy dla 72 osób niepełnosprawnych. Jeden wniosek został rozpatrzony 
negatywnie. Nieprawidłowości podczas kontroli oceny stanowisk pracy dotyczyły głównie: 
- urządzeń i instalacji energetycznych (stwierdzono w 19% kontrolowanych zakładów),  
- wentylacji, ogrzewania i oświetlenia (dot. 10,8% zakładów), 
- maszyn i urządzeń technicznych  (8% kontrolowanych pracodawców),  
- stanowisk i procesów pracy oraz zaplecza higieniczno- sanitarnego (po 10,8% 

kontrolowanych zakładów),  
- oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą na danym stanowisku pracy 

(stwierdzono w 13,5% kontrolowanych zakładów). 
Generalnie można stwierdzić, iż pracodawcy tworząc nowe stanowiska pracy dołożyli 
starań, aby nie występowały rażące nieprawidłowości. W 2014r. tworzono między innymi 
stanowiska pracy o charakterze usługowym i produkcyjnym (pomoc kuchenna, operator 
maszyn, konserwator, pracownik gospodarczy, mechanik, kierowca czy sprzedawca), 
rzadziej stanowiska administracyjno-biurowe. 

W 2014r. wpłynął od pracodawcy posiadającego status zakładu pracy chronionej 1 
wniosek (został rozpatrzony pozytywnie), z prośbą o przeprowadzenie kontroli celem oceny 
pomieszczeń i stanowisk pracy pod kątem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w  nowym 
obiekcie budowlanym, budowanym i projektowanym pod potrzeby zakładu pracy chronionej, 

 Trzy zakłady posiadające status zakładu pracy chronionej przystosowały nowe stanowiska 
pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wystąpiły z 7 wnioskami w sprawie oceny 
pomieszczeń i stanowisk pracy pod kątem zatrudniania osób niepełnosprawnych (tworzono 
nowe refundowane stanowiska pracy). Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie  
w wyniku czego pracodawcy utworzyli 8 nowych stanowisk pracy dla 8 osób 
niepełnosprawnych. Stanowiska te nie wymagały szczególnego oprzyrządowania dla 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych, 

 W 2014r. żaden z pracodawców nie ubiegał się o status zakładu aktywności zawodowej, 
oraz nie rozszerzał statusu na inne obiekty i pomieszczenia pracy, jak też nie 
przystosowywał nowych stanowisk pracy dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 Przeprowadzono 1 kontrolę okresową w zakładzie aktywności zawodowej (podstawową 
działalnością jest segregacja surowców wtórnych), która wykazała następujące 
nieprawidłowości: niewyznaczenie i nie oznakowanie podstawowych ciągów 
komunikacyjnych przy linii do segregacji surowców wtórnych, niezapewnienie w szatni 
pracowniczej miejsc siedzących, w ustępie dla osób niepełnosprawnych o schorzeniach 
narządu ruchu brak oporęczowania, ubytki betonu w posadzce przy głównych drzwiach 
wejściowych, niezapewnienie przejścia o szerokości nie mniejszej niż 0,75m, 

 Kontrole warunków pracy 14 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach niezapewniających warunków 
pracy chronionej (otwarty rynek pracy - zatrudnieni poza zpch i zaz) - przeprowadzone na 
podstawie art.4 ust.6 ustawy o rehabilitacji - wykazały utworzenie 32 stanowisk pracy 32 
osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 

 Przeprowadzono 9 kontroli warunków pracy 21 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych w zakładach 
niezapewniających warunków pracy chronionej, których stanowiska pracy nie podlegały 
ocenie PIP w bieżącym roku kalendarzowym na podstawie art.26 ust.6 i art.26e ust.5 
ustawy o rehabilitacji. 

Zastosowane środki prawne: 
- wydano 84 decyzje, które dotyczyły 293 osób niepełnosprawnych, 
- skierowano do pracodawców 33 wystąpienia zawierające łącznie 76 wniosków, dotyczących 

348 pracowników niepełnosprawnych, 
- wydano 5 poleceń dotyczących 29 pracowników, 
- w stosunku do 2 pracodawców, którzy dopuścili się 5 wykroczeń nałożono mandaty karne,  

w stosunku do 8 osób winnych naruszeń przepisów prawa zastosowano środki 
wychowawcze, 

- udzielono 312 porad prawnych i 285 porad z technicznego bezpieczeństwa pracy. 
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Porównanie z wynikami kontroli z lat poprzednich 
Liczba nieprawidłowości stwierdzonych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności 
zawodowej utrzymuje się na zbliżonym do lat poprzednich, poziomie. W roku bieżącym 
nieznacznie wzrosła liczba nieprawidłowości dotyczących budynków i pomieszczeń pracy oraz 
stanowisk pracy. W zakładach tworzących stanowiska pracy osobom niepełnosprawnym 
znacznie wzrosła liczba uchybień w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych 
(głównie dotyczy braku pomiarów stanu ochron przeciwporażeniowych instalacji i urządzeń 
elektrycznych) oraz oświetlenia światłem elektrycznym. Zwiększyła się liczba nieprawidłowości 
w wyposażeniu i w stanie technicznym pomieszczeń higieniczno- sanitarnych (brak miejsc do 
siedzenia w szatni, brak szafek ubraniowych w szatni) oraz w samym wyposażaniu stanowiska 
pracy (niewłaściwe krzesła, biurka) na stanowiskach administracyjno- biurowych. W żadnych 
przeprowadzonych w 2014r. kontrolach nie były wydawane decyzje dotyczące likwidacji progów 
czy innych utrudnień architektonicznych w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych.  

Generalnie można stwierdzić, iż pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne  
w sposób właściwy respektują przepisy prawa w stosunku do zatrudnionych.  
 
Podsumowanie i wnioski 
 Dostrzegalna jest stabilizacja odnośnie liczby zakładów pracy chronionej, których 
pracodawcy mają siedzibę na terenie województwa podlaskiego -  22 zakłady pracy chronionej 
(w 2014r. - 1 pracodawca wystąpił z wnioskiem do wojewody podlaskiego o rezygnację ze 
statusu zakładu pracy chronionej ze względu na reorganizację spółki - branża dozoru i ochrony 
mienia). W 2014r. nie powstał żaden nowy Zakład Pracy Chronionej czy Zakład Aktywności 
Zawodowej. Nastąpił wzrost tworzonych osobom niepełnosprawnym (refundowanych) nowych 
miejsc i stanowisk pracy w 2013r. - 51, w 2014r. - 78 stanowisk pracy dla 80 osób 
niepełnosprawnych. Należy dodać, iż stanowiska te są tworzone głównie w zakładach, które 
wcześniej w latach poprzednich tworzyły takie stanowiska. 
 
1.5. KONTROLE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP PODCZAS USUWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I PRZEMYSŁOWYCH 
 

Realizując temat przeprowadzono 9 kontroli. Zatrudnienie ogółem: 58 pracujących,  
w tym w warunkach bezpośredniego narażenia na działanie pyłu azbestu pracę wykonywało  
24 pracujących. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości głównie dotyczyły: 
- niedokonania zgłoszenia prac związanych z usuwaniem azbestu, 
- braku właściwej separacji odzieży ochronnej i obuwia roboczego od odzieży i obuwia 

własnego, 
- nieopracowania poprawnego planu pracy dot. usuwania wyrobów z azbestem, 
- braku nawilżania i utrzymywania w stanie wilgotnym usuwanych elementów, 
- niewłaściwego składowania odpadów azbestowych. 

Przeprowadzone kontrole potwierdzają, że pracowników i osoby, którym powierzono  
(na podstawie umów cywilnoprawnych) wykonanie takich prac - wyposaża się w odpowiedni 
asortyment odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. Podczas kontroli 
nie stwierdzono przypadków braku wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej 
dróg oddechowych oraz odzież i obuwie robocze.  

Pracodawcy dysponowali planem pracy, jednak ich opracowania zawierały błędy.  
W dalszym ciągu praktykowana jest zmiana w opracowanych wcześniej planach np. tylko 
adresów obiektów, z których usuwany jest azbest, przy pozostawieniu niezmienionej, 
najczęściej ogólnikowej treści planu.  
  W celu ograniczenia zagrożeń przy usuwaniu i demontażu wyrobów budowlanych 
zawierających azbest stosowane jest m.in. nawilżanie wodą demontowanych elementów  
i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym przez cały czas pracy. W 70% kontrolowanych zakładów  
stwierdzono, że  pracodawcy nie przestrzegają tego obowiązku. Czynności takie podejmowane 
są niechętnie i są to często działania pozorne.  
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Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa: 

Kontrole potwierdzają ustalenia z lat ubiegłych, z których wynika, że przyczyn 
naruszania obowiązującego prawa dotyczącego problematyki usuwania wyrobów budowlanych 
zawierających azbest, należy upatrywać w dążeniu pracodawców do ograniczenia  
i zminimalizowania kosztów związanych z wykonaniem pracy. Problem lekceważenia  
i tolerowania zagrożeń jest najczęściej wskazywany podczas kontroli związanych z usuwaniem 
z dachów budynków pokryć wykonanych z płyt cementowo - azbestowych. Pracodawcy  
z kontrolowanych zakładów przeważnie posiadają odpowiednie szkolenia w tej dziedzinie, 
jednak trudno uznać ich wiedzę na temat zagrożeń za kompletną i gwarantującą przestrzeganie 
prawa. Pracodawcy ignorują ważną rolę i znaczenie planu pracy w procesie przygotowania  
i prowadzenia działalności związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Trudności 
jakie pracodawcy napotykają podczas wykonywania pracy rozwiązywane są doraźnie, 
prowizorycznie, często z naruszeniem prawa. Nie zostały wcześniej one przewidziane i nie 
przygotowano odpowiednich metod i środków do ich właściwego wykonania. Zakład 
przystępujący do tego rodzaju prac niebezpiecznych powinien posiadać zgodnie z prawem 
niezbędne wyposażenie techniczne i socjalne, aby zapewnić prowadzenie określonych planem 
prac oraz zabezpieczyć pracowników i środowisko przed narażeniem na działanie azbestu. Na 
podstawie przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że w roku 2014 w żadnym  
z kontrolowanych zakładów nie było pełnego asortymentu wyposażenia technicznego, a także 
socjalnego umożliwiającego prawidłowe wykonanie pracy. 
 
Środki prawne 

Inspektorzy pracy wydali ogółem 38 decyzji nakazowych, skierowano 4 wnioski  
w wystąpieniach. Udzielono także 21 porad prawnych i 83 porad z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa  pracy. 

 
Podsumowanie 

Oceniając stan warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych zakładach, 
nawet w przypadku prowadzenia ich podstawowej działalności często stwierdzane są poważne 
naruszenia. Dodatkowe obowiązki jakie musi spełnić pracodawca w przypadku podjęcia się 
wykonania prac przy oczyszczaniu obiektów budowlanych z azbestu nieraz przekraczają 
możliwości techniczne i organizacyjne tych zakładów. Stwierdzano brak urządzeń higieniczno-
sanitarnych z możliwością umycia się i natrysku po pracy w kontakcie z azbestem, pomieszczeń 
na szatnie czyste i brudne (w tym separacji odzieży), pomieszczeń do spożywania posiłków. 
Można było spotkać także przypadki korzystania przez wykonawców z pomieszczeń 
sanitarnych należących do właścicieli posesji, na terenie których prowadzono prace 
rozbiórkowe.  

Dość często można było zaobserwować pracowników ubranych w kombinezony i maski 
przeciwpyłowe, gdyż często tylko do tego ograniczają się pracodawcy. To jednak zbyt mało, 
bowiem środki ochrony układu oddechowego nie mogą zastępować właściwej organizacji pracy 
i wyposażenia technicznego ograniczającego narażenie pracowników na działanie pyłu 
azbestu.  
 
1.6. KONTROLE PRZESTRZEGANIA BHP PRZY WYKONYWANIU ROBÓT W MIEJSCACH 
OGÓLNODOSTĘPNYCH (ZAGROŻENIA O CHARAKTERZE PUBLICZNYM) 

  
 Celem realizacji tematu była likwidacja zagrożeń związanych z pracami wykonywanymi 
w miejscach, do których dostęp miały osoby postronne (kontrole stanowiły 90% takich 
przypadków). 
Liczba kontroli ogółem 55, liczba pracujących 496 osób, w tym: 
- liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 352 pracowników, 
- liczba zatrudnionych na podstawie umów cywilno- prawnych/ samozatrudnienia 110 osób, 
- podmiotów samozatrudniających się 4,  
- cudzoziemców 1. 
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Nieprawidłowości i spowodowane nimi zagrożenia 
- brak wyznaczenia, oznakowania, a następnie wydzielenia czy ogrodzenia miejsca 

niebezpiecznego (głównie dotyczy robót na wysokości lub w wykopach), 
- brak ogrodzenia czy dozoru ochronnego uniemożliwiającego osobom postronnym wejście 

na teren prowadzonych prac, 
- brak lub nieprawidłowo wykonane daszki ochronne nad ciągami komunikacyjnymi, głównie 

przy termomodernizacji budynków wielorodzinnych,  
- niewłaściwe wykonywanie robót ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego, tj. brak 

sygnału świetlnego, dźwiękowego czy dozoru ochronnego w strefie prac sprzętu 
mechanicznego wykonywanych w miejscach silnie zurbanizowanych lub przy robotach 
drogowych, 

- brak siatek ochronnych przy pracach budowlanych wykonywanych na rusztowaniach 
budowlano- montażowych zabezpieczających przed upadkiem z wysokości materiałów, 
narzędzi i rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń (np. styropianu czy gruzu). 

 
Przyczyny nieprawidłowości   
- wykonywanie  robót niezgodnie z instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych 

(IBWR) w tym planem BIOZ i innymi instrukcjami bhp przez nadzór techniczny oraz 
pracowników, 

- tolerowanie przez pracodawców i osoby kierujące pracownikami nieprzestrzegania 
przepisów oraz zasad bhp, 

- minimalizacja wydatków finansowych ze strony pracodawców na zabezpieczenia związane 
z bezpieczeństwem pracy,  

- nieznajomość przepisów bhp ze strony pracodawców, nadzoru technicznego i pracowników, 
- niski poziom przygotowania zawodowego pracowników, w szczególności ze stażem pracy 

do jednego roku, 
- ignorowanie przepisów i zasad bhp przez przedsiębiorców, w szczególności zatrudniających  

w formie umów cywilno- prawnych, 
- krótkie terminy realizacji prac budowlanych narzucane przez zleceniodawców, 
- nałożenie na osoby odpowiedzialne za stan BHP nadmiaru zadań i obowiązków. 

 
Rodzaje wykonywanych prac, podczas których stwierdzono zagrożenia: 
- prace budowlane przy wznoszeniu i remoncie obiektów kubaturowych oraz drogowych, 
- prace termomodernizacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności 

publicznej, 
- prace rozbiórkowe budynków i instalacji,  
- prace przy budowie oraz remoncie sieci instalacyjnych (wod.- kan., gazowych, 

ciepłowniczych), 
- remonty i rewaloryzacje obiektów zabytkowych.  
 
 Środki prawne zastosowane w wyniku przeprowadzonych kontroli. 
-  liczba wydanych decyzji  111, w tym:  

o decyzji nakazowych podlegających wykonaniu na podstawie art. 108 Kpa - 65, 
o decyzji  wstrzymania prac  - 2, 
o decyzji zakazania wykonywania prac  - 3, 

- liczba nałożonych mandatów - 11, 
- kwota grzywien ogółem - 11.500 zł, 
- liczba środków wychowawczych  - 4. 
 
Podsumowanie 
 W roku sprawozdawczym, wiele podmiotów uzyskało znaczne środki finansowe  
z programów unijnych z perspektywy finansowej 2007-2014 na remonty, przebudowy oraz 
budowy nowych obiektów. Nastąpił wzrost liczby inwestycji w szczególności w zakresie 
termomodernizacji. Inwestorzy nie posiadając specjalistycznej wiedzy technicznej w zakresie 
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inżynierii budowlanej zlecają najczęściej roboty, a nawet opracowania projektowo- 
technologiczne firmom podwykonawczym. Wyłoniony oferent, zaproponowawszy najniższą 
cenę obniża koszty głównie z zakresu wynagrodzenia pracowników, a także w obszarze 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Brak wystarczającego nadzoru to także brak egzekwowania 
stosowania przez pracowników zabezpieczeń oraz środków ochrony indywidualnej.  
 Należy dodać, że znajomość przepisów bhp przez pracodawców oraz osoby kierujące 
pracownikami jest na dobrym poziomie, jedynie młodzi przedsiębiorcy (w tym spoza branży) 
mają niedostateczną wiedzę. Najwięcej uwag dotyczyło właścicieli małych firm zatrudniających 
osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.  
 
1.7. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO  
 

W ramach tematu dotyczącego oceny ryzyka zawodowego skontrolowano  
146 podmiotów, w których pracują 4.942 osoby (w tym 4.410 pracowników). W tej liczbie  
- 78 podmiotów zatrudnia do 9 pracowników, 51 podmiotów - od 10 do 49 pracowników,  
15 podmiotów - od 50 do 249 pracowników i 2  podmioty - 250 i powyżej pracowników.  

Temat oceny ryzyka zawodowego został przeprowadzony w blisko 50% więcej zakładów 
w porównaniu do roku poprzedniego, wynika to ze zwrócenia szczególnej uwagi  na profilaktykę 
i zapobieganie ryzyku związanemu z wykonywaną pracą.   

 
Liczba pracowników zatrudnionych na stanowiskach objętych kontrolą: 

Ogółem: 
 

2302 
 

w tym kobiet: 
 

696 
 

młodocianych: 
 

10 
 

niepełnosprawnych: 
 

194 
 

 

Lp. 

Badane zagadnienie 
 

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

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

Liczba 
zbadanych 

Stwierdzono 

Brak 
Niewypełnianie 

w całości 
wymaganego 

obowiązku 
w odniesieniu 
do badanych 
przypadków  

Uchybienia Ilość 

PRZEPROWADZENIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 

1 Wytypowanie stanowisk pracy do oceny ryzyka zawodowego 
S 

549  
 

 
96  

 
   

2 Zebranie aktualnych informacji potrzebnych do oceny ryzyka 
zawodowego 

S 
471  

 
 

20  
 

23  
 

110  
 

P 

3 
Identyfikacja wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą S 

444  
 

 
32  

 
91  

 
451  

 
P 

4 Oszacowanie poziomu ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego 
zagrożenia 

S 
465  

 
 

14  
 

12  
 

82  
 

P 

5 Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zawodowego odrębnie dla 
każdego zagrożenia 

S 
465  

 
 

13  
 

5  
 

48  
 

P 

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

Z 
36  

 
!1 

1  
 

0  
 

11  
 

P 

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

Z 73  !1 6  3    

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY DOKONANIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 

8 Opis ocenianego stanowiska 
S 

466  
 

 
36  

 
48  

 
  

9 Wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego 
zagrożenia 

S 
466 

 
 

12  
 

18  
 

  

10 
Niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko S 

466  
 

 
20  

 
38  

 
  

DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO 

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

S 
290  

 
 

8  
 

3  
 

27  
 

P 

12 
Realizacja zaplanowanych działań korygujących i/lub zapobiegawczych S 

274  
 

 
13 

 
2  

 
38  

  
P 

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

S 
153  

 
 

7  
 

 
13  

 
P 

14 Zastępowanie niebezpiecznych urządzeń bezpiecznymi lub mniej 
niebezpiecznymi w wyniku zastosowanych środków profilaktycznych 

S 
146  

 
 7   13  P 
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Lp. 

Badane zagadnienie 
 

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

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

Liczba 
zbadanych 

Stwierdzono 

Brak 
Niewypełnianie 

w całości 
wymaganego 

obowiązku 
w odniesieniu 
do badanych 
przypadków  

Uchybienia Ilość 

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

S 
136  

 
 

6  
 

 
12  

 
P 

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

S 
188  

 
 

10  
 

0  
 

  

USTALENIA KOŃCOWE 

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

S 
178  

 
 

20  
 

6  
 

  

18 Poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym występującym na 
stanowiskach, na których wykonują pracę 

S 
468  

 
 

45  
 

18  
 

144  
 

P 

19 Uczestnictwo służby bhp lub osób wypełniających jej zadania w ocenie 
ryzyka zawodowego 

Z 
136  

 
!1 

5 
 

   
20 

Uczestnictwo przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego Z 
105  

 
!1 

47  
 

   

 
 
Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa  

Ocena ryzyka zawodowego jest traktowana często jako obowiązek związany tylko ze 
spełnieniem wymagań prawnych. Jak pokazuje praktyka - pracodawcy i oceniający ryzyko 
zawodowe materiały zdobywają najczęściej drogą internetową, traktując internet jako jedyne 
źródło wiedzy o stanowiskach, zagrożeniach, sposobie sporządzania oceny oraz jej 
dokumentowania. Rzadko posiłkują się literaturą fachową, opracowaniami lub korzystają  
z ogólnopolskich czasopism traktujących o bhp. Pracownik, zaznajamiając się z wynikiem 
oceny, nie zdaje sobie sprawy z pełnego katalogu zagrożeń oraz nie wie, jakie jest 
prawdopodobieństwo, że np. ulegnie wypadkowi. Do typowych błędów przy sporządzaniu 
dokumentacji oceny ryzyka zawodowego można zaliczyć m.in.: brak zaangażowania 
pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, powierzenie oceny ryzyka 
osobie niekompetentnej, zaangażowanie w proces oceny ryzyka specjalistów nieznających 
przedsiębiorstwa, nieuwzględnianie odległych w czasie skutków zagrożeń zdrowotnych, ocena 
wyłącznie na podstawie instrukcji bez uwzględniania czynnika ludzkiego, lekceważenie 
istotnych zagrożeń, nieuwzględnianie możliwości przebywania w miejscu pracy pracowników 
innych firm albo innych osób (np. podwykonawców), brak ewidencji sprzętu wykorzystywanego 
okazjonalnie, brak uwzględniania danych o wypadkach przy pracy i stanie zdrowia, brak pełnej 
oceny zagrożeń, pominięcie niektórych konsekwencji zagrożeń i ich długofalowych skutków, 
kreowanie pozornego oraz fałszywego poczucia bezpieczeństwa, nieuwzględnianie hierarchii 
prewencji, brak konsultacji z pracownikami lub ich zaangażowania w procesie podejmowania 
decyzji o działaniach zapobiegawczych, brak określenia priorytetów w zakresie wdrażania 
działań zapobiegawczych, wprowadzone środki zaradcze nie są monitorowane, brak ustaleń 
dotyczących kolejnego przeglądu i korekty oceny ryzyka.  
 
Przegląd kart ocen ryzyka zawodowego przeprowadzony w czasie kontroli, w szczególności 
ujawnił, że: 
- ocena ryzyka jest często uznawana za działanie jednorazowe i nie jest aktualizowana, 
- brak jest łącznej analizy i oceny ryzyka - w efekcie wprowadza się środki rozproszone  

i nieskoordynowane, 
- podczas pobieżnej oceny ryzyka skupia się uwagę na określeniu „ryzyka oczywistego  

i bezpośredniego” lekceważąc skutki długofalowe, takie jak skutki działania substancji 
chemicznych, hałasu, drgań itp. 
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1.8. KONTROLE PRACODAWCÓW, KTÓRYM PODWYŻSZONO SKŁADKĘ NA 
UBEZPIECZENIE WYPADKOWE 
        

Przeprowadzono 9 kontroli zakładów pracy, w których w poprzednich latach  
zastosowano na wniosek inspektora pracy podwyższoną o 100% składkę na ubezpieczenie 
wypadkowe. W kontrolowanych zakładach pracowało ogółem 166 osób, w tym w ramach 
stosunku pracy zatrudniano 145 pracowników (w tym 24 kobiet, 11 młodocianych).   
 
Kontrolowane zakłady według branż: 
- budownictwo - kontrole dotyczyły 7 podmiotów; 

liczba pracujących - 149, zatrudnionych - 134, w tym kobiet - 23, młodocianych - 11, 
- rolnictwo, leśnictwo - kontrole dotyczyły 2 pracodawców, 

liczba  pracujących - 17, zatrudnionych - 11, w tym kobiet - 1. 
 

Zakres zadania 
W ramach obowiązującego systemu zróżnicowanej składki na ubezpieczenie 

wypadkowe w wyżej wymienionych przedsiębiorstwach w latach poprzednich (tj. w roku 2012  
i 2013),  zastosowano podwyższenie o 100% składki wypadkowej. Dotyczyło to pracodawców, 
u których w czasie dwóch kolejnych kontroli inspektor pracy stwierdził rażące naruszenia 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W  2014r. w podmiotach  tych ponownie zostały 
przeprowadzone kontrole, celem których było sprawdzenie skuteczności oddziaływania środka 
finansowego na poprawę stanu bezpieczeństwa w zakładach pracy. 

Zakresem kontroli objęto w szczególności  sprawdzenie wykonania decyzji i wniosków. 
Nie odnotowano przypadków braku wykonania decyzji nakazowych inspektora pracy lub nie 
zrealizowania przez pracodawcę wniosków wystąpień. Należy nadmienić, że część decyzji 
wydanych w czasie kontroli w wyniku których złożono wniosek o podwyższenie składki na 
ubezpieczenie wypadkowe, zostało wykonanych do czasu zakończenia tych kontroli (dotyczy to 
w szczególności decyzji ustnych oraz decyzji z terminem natychmiastowego wykonania).  
 
Podczas kontroli przeprowadzonych w 2014r. u pracodawców, którym na skutek wniosków 
inspektorów pracy przesłanych do ZUS podwyższona została o 100% składka wypadkowa 
stwierdzono następujące naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Lp. 
Opis najczęściej występujących nieprawidłowości i 

naruszeń przepisów bhp 

Liczba  zakładów, 
w których 
wystąpiła 

nieprawidłowość 

Ilość praco-
wników, których 

dotyczyło 

1 
Brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne   
rusztowań. 
 

1 2 

2 
Brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk 
pracy przy wykonywaniu prac na wysokości. 

1 1 

3 
Brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia 
pracowników – inne. 

2 5 

4 
Brak zastosowanych  środków ochrony zbiorowej 
przed upadkiem z wysokości na wznoszonych 
obiektach. 

1 1 

5 
Nie zapewnienie na stanowiskach pracy sprzętu 
chroniącego przed upadkiem z wysokości. 

1 1 

6 
Brak lub niewłaściwe zabezpieczenie otworów 
technologicznych. 

2 2 

7 
Niezgodne z przepisami dojścia do stanowisk 
pracy. 

1 1 

8 
Brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania 
lekarskie – okresowe. 

1 1 
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9 
Brak, niewłaściwy dobór lub zły stan techniczny 
wymaganego wyposażenia ciągników 
eksploatowanych  w leśnictwie. 

1 2 

10 
Nieutrzymanie rusztowań w stanie sprawności 
technicznej zapewniającym użytkowanie ich bez 
szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. 

1 2 

11 
Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych 
bez zachowania wymaganych procedur. 

1 1 

12 Brak sprzętu pomocniczego przy ścince drzew. 1 5 

13 
Brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej 
– ochrony nóg. 

1 2 

14 
Nie poinformowanie o ryzyku zawodowym które 
wiąże się z wykonywaną pracą.  

1 4 

 
Na podstawie analizy wyników kontroli przeprowadzonych w 2014r. można stwierdzić, 

że na ogólną liczbę 9 skontrolowanych zakładów, bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia 
pracowników stwierdzono w przypadku jednego zakładu. Porównując wyniki kontroli uzyskane 
w 2014r. z wynikami z lat ubiegłych należy zauważyć, że w kontrolowanych zakładach 
utrzymuje się tendencja ukierunkowana na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Nie stwierdzono nieprawidłowości w rejestrach wypadków przy pracy oraz w sposobie 

wypełniania druków ZUS IWA za 2013r., w których zamieszczano prawidłowe dane niezbędne 
do ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wobec wszystkich 
przedsiębiorstw podlegających rekontroli zastosowano środek finansowy, w postaci 
podwyższenia składki na ubezpieczenie wypadkowe o 100%. Dane wskazują na spadek liczby 
wydanych decyzji podczas rekontroli w 2014 r. o 50%. 

 
Liczba decyzji terminowych wzrosła sześciokrotnie, natomiast wydano o ok.66% mniej 

decyzji wstrzymujących prace, o 50% mniej decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn oraz 
ośmiokrotnie mniej decyzji skierowujących pracowników do innych prac. 

 
W porównaniu do poprzedniego okresu (w którym stwierdzono 26 wykroczeń  

w 9 zakładach pracy, co skutkowało nałożeniem na przedsiębiorców 9 mandatów karnych  
na łączną kwotę 11.300 zł), inspektorzy pracy podczas kontroli tych samych zakładów w 2014r. 
stwierdzili łącznie 7 wykroczeń (w jednym zakładzie pracy).  

 
Podsumowanie 

Analiza danych statystycznych związanych z realizowanym tematem wskazuje, że 
kontrole pozytywnie wpłynęły na realizację obowiązków pracodawców z dziedziny 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy.  

 
Oddziaływanie motywacyjne zróżnicowanej składki jest bardziej ograniczone w stosunku 

do mikro i małych przedsiębiorstw należących do grup działalności o niskiej składce.  
Stosowany mechanizm zróżnicowania składki na ubezpieczenie wypadkowe dla średnich  
i dużych przedsiębiorstw bardziej motywuje pracodawców do stosowania efektywnych działań  
w zakresie prewencji wypadkowej i przestrzegania przepisów bhp. Ponowne kontrole tych 
pracodawców i przedsiębiorców, którym podwyższono składkę na ubezpieczenie wypadkowe, 
wymuszają poczucie nieuchronności zmian, eliminują zagrożenia wypadkowe przy poniesieniu 
dodatkowych kosztów. Gruntowne zbadanie problemu skuteczności oddziaływania 
podwyższonej składki na stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie możliwe jest po 
przeprowadzeniu kolejnych kontroli w tym samym zakładzie w przeciągu dłuższego czasu.  
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1.9. KONTROLE NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, ŚRODKÓW OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ ORAZ WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH W ZAKRESIE OCENY ICH 
ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI – DZIAŁANIA REALIZOWANE  
W RAMACH NADZORU RYNKU 

 
Celem kontroli było rozpoznawanie i eliminowanie zagrożeń stwarzanych dla życia  

i zdrowia pracowników przez nowe wyroby wprowadzane do obrotu na teren Polski.  
 
Dane statystyczne dotyczące kontroli wyrobów: 
W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 61 kontroli: 
- 50  kontroli u pracodawców i przedsiębiorców użytkujących wyroby wprowadzone do obrotu  
- po dniu 01.05.2004r.,  
- 2 kontrole u dystrybutorów maszyn,  
- 3 kontrole u  producentów maszyn, 
- 1 kontrolę u importera maszyn,   
- 5 kontroli w Urzędzie Celnym.    
Po otrzymaniu od osób wprowadzających wyroby do obrotu informacji o usunięciu niezgodności 
z wymaganiami zasadniczymi przeprowadzono 10 kontroli sprawdzających. 
W czasie kontroli oceniono 92 wyroby, w tym: 
 16 wyrobów zgodnych z wymaganiami zasadniczymi, 
 76 wyrobów w odniesieniu do których stwierdzono niezgodności z wymaganiami      
   zasadniczymi.  
 
Liczba  kontroli wyrobów przeprowadzonych w 2014 roku (ogółem) 

Wyszczególnienie A* B* C* Ogółem 

Liczba skontrolowanych wyrobów w 
ramach tematu 005 ND 2 83 85 

Liczba wydanych opinii dla organów 
celnych ogółem, w tym: 7 ND ND 7 

- pozytywnych,  2 ND ND 2 

- negatywnych, 5 ND ND 5 

- brak opinii 0 ND ND 0 

A* - kontrole związane z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych 
B* - kontrole sprawdzające w związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów 
C* - kontrole przeprowadzone w innych przypadkach  
 
W odniesieniu do 6 wyrobów inspektorzy pracy skierowali do osób wprowadzających wyroby do 
obrotu wnioski o dobrowolne usunięcie stwierdzonych niezgodności z wymaganiami 
zasadniczymi. 
Nieprawidłowości, w tym dotyczące budowy wystąpiły przy maszynach: 
 wyprodukowanych w Polsce przez pracodawców (przedsiębiorców)  - 2 maszynach,  
 wyprodukowanych poza Unią Europejską i wprowadzanych do obrotu w Polsce  

- 16 maszynach. 
 
             W ocenie inspektorów pracy przyczynami nieprawidłowości są w dalszym ciągu: słaba 
znajomość obowiązujących przepisów przez przedsiębiorców produkujących maszyny na 
własny użytek oraz aspekty ekonomiczne. Produkowane i sprowadzane spoza obszaru Unii 
Europejskiej maszyny nie spełniające wymagań zasadniczych są znacznie tańsze od maszyn  
tego samego rodzaju, które wymagania zasadnicze spełniają. 
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Stwierdzone w czasie kontroli niezgodności wyeliminowano w wyniku: działań  podjętych 
dobrowolnie przez przedsiębiorców wprowadzających wyroby do obrotu na etapie kontroli 
wyrobów, prowadzenia jednego postępowania przez okręgowego inspektora pracy w stosunku 
do producenta wprowadzającego maszynę do obrotu. W wyniku postępowania usunięto niżej 
wymienione niezgodności z wymaganiami zasadniczymi tj.: 
 wykonano dokumentację techniczną maszyny, 
 poddano procedurze oceny zgodności oraz oznakowano znakiem „CE”,    
 sporządzono prawidłową deklarację zgodności,  
 umieszczono wymagane oznakowanie: nazwę i adres producenta, oznaczenie typu 

maszyny, rok budowy maszyny, 
 sporządzono prawidłową instrukcję obsługi,           
 zmieniono konstrukcję tak, że wyposażono maszynę w środki ochronne zabezpieczające 

pracowników przed dostępem do strefy roboczej. 
 
W wyniku pism skierowanych do pracodawców wprowadzających do obrotu/użytku wyroby oraz 
dobrowolnych działań usunięto niezgodności z wymaganiami zasadniczymi w 17 maszynach: 
 oznakowano znakiem „CE” 1 maszynę,    
 sporządzono prawidłowe deklaracje zgodności dla 12 maszyn,    
 wyposażono 7 maszyn w wymagane osłony i urządzenia ochronne, 
 umieszczono wymagane oznakowanie na 5 maszynach,  
 uzyskano prawidłowe instrukcje obsługi dla  10 maszyn. 
 
W związku z prowadzonymi kontrolami, inspektorzy pracy nałożyli 3 mandaty karne na osoby 
wprowadzające do obrotu lub użytku maszyny nie spełniające wymagań zasadniczych.  
 
Podsumowanie i wnioski 

Od dnia 01.05.2004r. uległ poprawie stan przestrzegania przepisów wynikających  
z ustawy o systemie oceny zgodności. Szczególnie wyraźnie widać to u pracodawców 
produkujących wyroby seryjnie i wprowadzających do obrotu wyroby produkowane seryjnie  
w Polsce i na obszarze Wspólnoty Europejskiej. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono przy  
maszynach wyprodukowanych w Polsce przez małych producentów, maszynach 
produkowanych przez pracodawców na własne potrzeby oraz maszynach sprowadzanych 
spoza obszaru Unii Europejskiej w szczególności z Chin. W ocenie inspektorów pracy 
przyczyną powyższych nieprawidłowości jest w dalszym ciągu słaba znajomość obowiązujących 
przepisów oraz aspekty ekonomiczne. O powyższym świadczy to, że niektóre osoby 
wprowadzające maszyny do obrotu po roku 2010 nadal deklarują zgodność wykonania 
maszyny z dyrektywą 98/37 WE.   
         Sytuację pogarsza to, że wiele norm zharmonizowanych z dyrektywą nr 2006/42 WE 
dotyczących maszyn, nadal nie jest dostępnych w języku polskim. Powyższe utrudnia 
korzystanie z norm producentom maszyn i inspektorom pracy kontrolującym wyroby.    

Producentom pojedynczych egzemplarzy maszyn nie ,,opłaca się’’ opracowywać 
dokumentacji konstrukcyjnej. Wymagania technologiczne, które powinien spełniać wyrób często 
były ważniejsze od aspektów bezpieczeństwa użytkowania.   
 
1.10. KONTROLE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW USTAWY O PRODUKTACH 
BIOBÓJCZYCH 

 
Przeprowadzono 21 kontroli zakładów, w których stosowano do odkażania produkty 

biobójcze z I kategorii 4 grupy. W kontrolowanych zakładach łącznie wykonywało pracę 628 
osób, w tym 550 na podstawie stosunku pracy. Na bezpośrednie działanie preparatów 
biobójczych było narażonych 143 pracowników. Kontrolowane zakłady prowadziły działalność 
produkcyjną lub usługową, tj. 8 zakładów przetwórstwa spożywczego (przetwórstwo mięsne, 
piekarnie, cukiernie), 5 handlu i hotelarstwa (hurtownie spożywcze, kuchnie w gastronomii),  
4 prowadziły działalność profesjonalną (zakłady dezynfekcyjne, deratyzacyjne, dezynsekcyjne), 
pozostałe - działalność rolniczą (produkcja mleka i przerób mleka). Kontroli poddano te 
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podmioty gospodarcze, które stosowały produkty biobójcze do dezynfekcji, dezynsekcji, 
deratyzacji oraz prowadziły dystrybucję tych środków. 

 
Nieprawidłowości dotyczyły głównie: 
 
- niewłaściwych instrukcji postępowania z produktem biobójczym (jest to działanie 

profilaktyczne, jednak istotne przy zatrudnianiu pracowników w zakładach o działalności 
profesjonalnej, nowo zatrudnianych oraz pracujących na zmianach nocnych w zakładach  
o ruchu ciągłym),  

- braku właściwej karty charakterystyki i nie zapoznania z jej treścią pracowników 
odpowiedzialnych za stosowanie produktu biobójczego. W tych zakładach, gdzie posiadano 
kartę charakterystyki najczęściej nie była ona opracowana przez danego producenta 
preparatu biobójczego. Drukowano ją na własne potrzeby z internetu i przyjmowano jako 
właściwą. Takie dokumenty najczęściej zawierały tylko podstawowe informacje o danym 
preparacie chemicznym i jego czynnej substancji chemicznej,  

- braku odpowiedniej odzieży ochronnej,  
- nieprzekazania pracownikom instrukcji użytkowania środków ochrony indywidualnej, 
- używania odzieży ochronnej niespełniającej wymagań zasadniczych, w tym nieoznakowanej 

znakiem CE, 
- niedostarczenia pracownikom odzieży roboczej i obuwia roboczego. 
- niewłaściwych oznakowań na opakowaniach produktów biobójczych lub niespójności 

informacji wynikających z karty charakterystyki i znajdujących się na etykietce produktu (lub 
na dołączonej ulotce),  

- niedokonania oceny ryzyka zawodowego lub nieuwzględnienia zagrożeń przy kontakcie  
z substancjami chemicznymi,  

- nie zabezpieczenia magazynków przed dostępem osób postronnych, niewłaściwego 
sposobu składowania i magazynowania oraz braku opracowania zasad bezpiecznego 
składowania zarówno preparatów biobójczych, jak i opakowań po nich.   

 
Najczęstsze przyczyny występujących nieprawidłowości: 
 
- skutkiem bagatelizowania przez pracodawców zagrożeń jest fakt łatwego dostępu do 

preparatów, stosowania preparatów bez znajomości wszystkich substancji czynnych czy 
stężenia przy stosowaniu w procesie dezynfekcyjnym lub impregnacyjnym. Problem 
kontaktu człowieka ze stężonymi związkami chemicznymi jest dla pracodawców nowym 
wyzwaniem, z którym muszą się zapoznać, 

- trudności z wyegzekwowaniem od pracodawców przetwarzających produkty zwierzęce 
przestrzegania przepisów powodowany jest również tym, że bezpośredni nadzór, np. nad 
warunkami sanitarnymi w zakładach przetwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego 
sprawuje Weterynaryjna Inspekcja Sanitarna podlegająca pod inny resort niż PIS, 

- brak właściwie przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego wskazuje na minimalne 
dążenie do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- w rozmowach z pracownikami mającymi kontakt ze środkami żrącymi inspektor pracy ustalił, 
że praca wykonywana przy stosowaniu preparatów biobójczych w zakładzie, według ich 
oceny jest bezpieczna. Nie używają oni środków ochrony indywidualnej, ponieważ twierdzą, 
że „roztwór roboczy” preparatu nie jest szkodliwy dla człowieka a w przypadku stosowania, 
np. przy impregnacji drewna stężonego roztworu tłumaczą, że kontakt z nim jest 
ograniczony, 

- niezadawalający poziom bezpieczeństwa i higieny pracy, wynika też między innymi  
z prowadzenia spraw bhp przez osoby z zewnątrz zakładu, które ograniczają się jedynie do 
przeprowadzania szkoleń w zakresie bhp pracowników. Nie są oni dokładnie zorientowani  
o zagrożeniach i wymogach dotyczących zabezpieczenia pracowników przed skutkami 
kontaktu ze stężonymi związkami chemicznymi. 
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Zastosowane środki prawne    
Wydano 14 nakazów, zawierających łącznie 49 decyzji, które dotyczyły 313 

pracowników (na 550 wszystkich zatrudnionych pracowników w ramach stosunku pracy w tych 
zakładach).  
 
Podsumowanie 

Oceniając w kontrolowanych zakładach stan przestrzegania przepisów prawa pracy  
w zakresie związanym z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych warunków pracy należy 
jednoznacznie stwierdzić, że w tym zakresie występuje cały szereg nieprawidłowości. W oparciu 
o wyniki kontroli można postawić tezę, iż stan bezpieczeństwa pracy w tych zakładach nie jest 
szczególnie zadowalający, ale stwierdzone nieprawidłowości nie stwarzają w dużym stopniu 
potencjalnych zagrożeń wypadkowych. Kontrole zakładów różnych branż stosujących produkty 
biobójcze wykazały bagatelizowanie sprawy zagrożeń przy kontakcie pracownika ze stężonymi 
związkami chemicznymi znajdującymi się w tych preparatach.  

Poprawa każdego elementu warunków pracy w tych zakładach skutkuje 
zminimalizowaniem zagrożeń i tym samym daje większą gwarancję bezpiecznej pracy osób 
stosujących preparaty biobójcze. 
 
1.11.  KONTROLE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI REACH 
 

Podczas realizacji tematu przeprowadzono 12 kontroli. Kontrolowane zakłady pod 
względem zatrudnienia w kontakcie z czynnikach chemicznymi to: do 9 zatrudnionych  
- 8 zakładów, od 10 do 49 zatrudnionych - 2 zakłady, od 50 do 250 zatrudnionych - 2 zakłady. 
Liczba pracujących w kontakcie z czynnikami chemicznymi wynosiła ogółem 100 osób,  
w tym 6 kobiet. Pracodawcy zatrudniali ogółem 310 osób, w tym 289 w ramach stosunku pracy.   

Wytypowano zakłady, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie produkcji 
materiałów poligraficznych. Podmioty nie były kontrolowane w ciągu czterech ostatnich lat.  
W większości zakładów (8 przedsiębiorców), podczas produkcji poligraficznej wykorzystywany 
jest druk offsetowy. Narażenie pracownika na kontakt z niebezpiecznym czynnikiem 
chemicznym, przez skórę, oczy i błonę śluzową oraz drogą oddechową następuje podczas: 
podstawowych prac serwisowych, czyszczenia maszyn drukarskich, uzupełniania ubytków  
w czynniku chemicznym wykorzystywanym przez urządzenie, podczas przygotowywania  
i mycia płyt offsetowych służących jako matryca do druku. 

Poligrafia offsetowa bazuje na niebezpiecznych substancjach i mieszaninach 
chemicznych: wywoływaczach, stabilizatorach, rozpuszczalnikach. Czynniki te sklasyfikowane 
są jako substancje drażniące, uczulające. Posiadają też bardzo niebezpieczną cechę, jaką jest 
łatwopalność. Obecnie jednak następuje tendencja do przekwalifikowywania zakładów z druku 
offsetowego, na o wiele tańszy i prostszy pod względem technologicznym druk cyfrowy.  
W druku cyfrowym wykorzystuje się plotery, zarówno do druku podstawowego, jak również  
i wielkoformatowego. Z tego rodzaju procesem technologicznym, inspektorzy pracy mieli do 
czynienie w przypadku 5 przedsiębiorców. U tych pracodawców narażenie pracownika na 
niebezpieczne czynniki chemiczne jest minimalne i występuje jedynie w momencie uzupełniania 
pojemników z atramentami. 
  
Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 
Zagadnienia objęte kontrolą Liczba zakładów, 

w których 
stwierdzono 

nieprawidłowości 

UWAGI 

Spis substancji i mieszanin 
niebezpiecznych 

6 brak spisu w 3 przypadkach oraz 
nieaktualny dokument w 4 firmach 

Karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznych 

3 brak dokumentu jednej substancji i nie 
aktualne wersje kart dwóch 

Karty charakterystyki 
mieszanin  

6 brak kart 14 mieszanin i nieaktualne wersje 
kart 8 
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Dostępność informacji z kart 
charakterystyki 

4 w 4 zakładach nie udostępniono 
pracownikom do stałego wglądu kart 
charakterystyki stosowanych 24 
niebezpiecznych czynników chemicznych 

Oznakowanie 
pojemników/opakowań 
substancji i mieszanin 

10 brak oznakowania opakowań 7 czynników 
chemicznych oraz nieprawidłowości w 
etykietach w przypadku 13 
niebezpiecznych czynników chemicznych 

Oznakowanie magazynów, 
zbiorników i miejsc 
magazynowania/składowania 

5 brak oznakowania 4 miejsc 
przeznaczonych do magazynowania 
niebezpiecznych czynników chemicznych 

Instrukcje magazynowania 6 w 3 instrukcjach nie uwzględniono 
specyficznych wymagań dla czynnika 
chemicznego 

Instrukcje udzielania 
pierwszej pomocy 

7 w 3 opracowaniach nie uwzględniono 
postępowania przy czynnikach 
chemicznych 

Instrukcje użytkowania 
środków ochrony 
indywidualnej 

8 u 7 pracodawców stwierdzono brak 
opracowania wymaganej dokumentacji  

Instrukcje bhp dotyczące 
postępowania z materiałami 
szkodliwymi dla zdrowia i 
niebezpiecznymi 

12 brak instrukcji dla 31 czynników, zaś w 4 
przypadkach instrukcje były niewłaściwe  

  
Wystąpienie okresów przejściowych generuje nieprawidłowości związane  

z oznakowaniem substancji chemicznych lub zaniedbywaniem przekazywania przedstawicielom 
i dystrybutorom nowych kart charakterystyk mieszanin chemicznych sklasyfikowanych jako 
niebezpieczne. Wbrew założeniu, iż okres przejściowy pozwoli na przygotowanie się do 
wprowadzanych zmian, producenci i importerzy zwlekają z wprowadzaniem zmian do ostatniej 
chwili. Przedsiębiorcy będący dalszym użytkownikiem nie posiadają dostatecznych informacji  
w zakresie zmian legislacyjnych dotyczących niebezpiecznych czynników chemicznych.  
W przypadku braku zainteresowania ze strony nabywcy, producenci, dostawcy czy importerzy, 
nie przekazują właściwych informacji czy dokumentów, na temat wprowadzanych zmian.   
Przy każdej dostawie sprzedający wydają nieaktualne karty charakterystyki pomimo, iż na 
opakowaniach producenta znajdują się już nowe znaki ostrzegawcze. Szczególnie dotyczy to 
przedsiębiorstw, zatrudniających do 10 pracowników.  
 Istotnym problemem jest brak dostępu pracowników do informacji zawartych w kartach 
charakterystyki niebezpiecznych czynników chemicznych. Znajdujące się w skoroszytach lub na 
nośnikach komputerów karty charakterystyki, w praktyce są dostępne jedynie dla kadry 
kierowniczej. Natomiast osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych są zapoznawane  
z kartami jednorazowo, podczas szkoleń okresowych z zakresu bhp. Występują także 
przypadki, w których biuro zakładu mieści się w innej miejscowości niż hale produkcyjne. Takie 
rozwiązanie organizacyjne powoduje brak możliwości korzystania przez pracowników, podczas 
trwania procesu technologicznego, z informacji zawartych w kartach charakterystyk. 
 
Przyczyny nieprawidłowości: 
- brak potrzeby szczególnego informowania pracowników o sposobach stosowania  

i przechowywania środków ochrony indywidualnej, instrukcje zamieszczone przez 
producentów przy środkach zazwyczaj nie są zachowywane, 

- w większości przypadków dokumentacje tworzone są przez osoby wykonujące w zakładach 
zadania służby bhp i nie uwzględniają ani specyfiki i charakterystyki produkcji danego 
zakładu. Nie odnoszą się również do faktycznych zagrożeń uzależnionych od warunków 
panujących w danym zakładzie. Nie są sporządzane spisy substancji i mieszanin 
chemicznych niebezpiecznych, a jeżeli nawet dokument został utworzony, nie jest okresowo 
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aktualizowany. W zakładach nie są opracowywane instrukcje bezpiecznej i higienicznej 
pracy, ze względu na „nadmierną biurokrację”, na którą nie ma czasu. W przypadku 
dokumentacji tworzonej przez osoby wykonujące zadania służby bhp, są to instrukcje 
ogólnikowe, pobrane przede wszystkim z internetu czy sklepu z artykułami bhp, 

- znajdujące się na opakowaniach samoprzylepne etykiety producenta ulegają zatarciu lub 
całkowitemu zniszczeniu, 

- kolejnym problemem jest składowanie resztek poprodukcyjnych w opakowaniach po 
substancjach i mieszaninach wykorzystywanych w czasie procesu produkcyjnego. 
Opakowania takie nie są oznakowywane na nowo, w sposób umożliwiający identyfikację 
zawartości, jak również nie są czyszczone po wcześniejszym opróżnieniu  
z niebezpiecznego czynnika chemicznego, 

- tendencja zmiany druku offsetowego na druk cyfrowy powoduje bagatelizowanie problemu  
narażenia pracowników na czynniki chemiczne. Nie są one już magazynowane zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w kartach charakterystyki. Pracownicy nie są wyposażani  
w niezbędne środki ochrony indywidualnej. Również pracodawca nie przywiązuje uwagi do 
sporządzania odpowiedniej dokumentacji w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
Zastosowane środki prawne 

W wyniku kontroli wydano 87 decyzji ustnych (dotyczyły  289 pracowników), 6 wniosków 
zawartych w 5 wystąpieniach (dotyczyły łącznie 53 pracowników). W pięciu zakładach za 
nieprzestrzeganie w powyższym zakresie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ukarano 
odpowiedzialne osoby. 

 
Podsumowanie 
 Producenci i importerzy realizują, z niewielkimi wyjątkami, zmiany wprowadzone 
rozporządzeniem (WE). Należy wspomnieć, iż nie następuje dostateczna komunikacja  
w łańcuchu dostaw, czego efektem jest brak posiadania przez dalszego użytkownika 
np. aktualnych kart charakterystyki czynnika chemicznego sklasyfikowanego jako 
niebezpieczny. Opakowania są właściwie dobierane przez producentów, jednakże dalsi 
użytkownicy zajmujący się jedynie konfekcjonowaniem czynnika chemicznego 
sklasyfikowanego jako niebezpieczny, nie wywiązują się z obowiązku prawidłowego 
oznakowania nowych opakowań/ pojemników. Dostawy czynników chemicznych  
w opakowaniach z nowymi etykietami nie zawierają nowych kart charakterystyki. 
 
1.12. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĘPOWANIEM HAŁASU W ŚRODOWISKU PRACY 

 
Celem kontroli było ustalenie czy i jakie działania podejmują pracodawcy w celu 

ograniczenia i eliminowania hałasu występującego w środowisku pracy, w zakładach różnych 
branż (produkujące stolarkę otworową z PCV, wyroby z drewna i płyt wiórowych, artykuły 
spożywcze). Przeprowadzono 50 kontroli w zakładach zatrudniających łącznie w ramach 
stosunku pracy 4.470 pracowników, w tym: 1.365 kobiet, 3 pracowników młodocianych  
i 75 pracowników niepełnosprawnych. Na podstawie umów cywilno- prawnych zatrudnione były 
143 osoby fizyczne oraz 3 podmioty jako samozatrudniające się. Na działanie hałasu 
narażonych było ogółem 2.467 osób, w tym 432 kobiety oraz 682 osoby pracujące w porze 
nocnej. W warunkach zagrożenia tj. gdy przekroczona była dopuszczalna wartość wskaźnika 
krotności NDN, zatrudnione były w kontrolowanych zakładach 64 osoby, w tym 13 kobiet oraz 
32 pracujących w porze nocnej. 

 
Podział skontrolowanych zakładów wg. nowego PKD oraz liczby zatrudnionych osób 
przedstawia się następująco: 
- górnictwo i wydobywanie - 1 zakład zatrudniający 5 osób, 
- przetwórstwo przemysłowe - 43 zakłady zatrudniające 3.976 osób, 
- wytwarzanie energii - 1 zakład zatrudniający 452 osoby, 
- budownictwo - 2 zakłady zatrudniające 14 osób, 
- handel i naprawy - 3 zakłady zatrudniające 23 osoby. 
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Badania i pomiary wielkości charakteryzujących hałas wykonywane były przez 
laboratoria posiadające certyfikaty wydane przez PCA. Najczęściej podejmowane były działania 
organizacyjne obniżające poziom ekspozycji na hałas polegające na: rotacji pracowników, 
zmniejszeniu narażenia oraz prawidłowym doborze i stosowaniu przez pracowników środków 
ochrony indywidualnej słuchu.  W wielu zakładach do działań mających na celu ograniczenie 
występowania hałasu na stanowiskach pracy należy również zaliczyć: bieżące naprawy  
i konserwacje mechanizmów roboczych, oprzyrządowania maszyn, naprawę instalacji 
elektrycznej i pneumatycznej, remonty i uszczelnienia instalacji odpylających oraz zakup 
nowych części do maszyn.  

We wszystkich kontrolowanych zakładach pracownicy kierowani byli do lekarzy 
uprawnionych do wykonywania audiometrycznych badań słuchu. Inspektorzy pracy stwierdzili 
przypadki, że w skierowaniach pracowników brak było informacji o aktualnej wielkości 
występującego hałasu. Zakres badań w wydawanych pracownikom skierowaniach na 
profilaktyczne badania lekarskie ustalają najczęściej służby pracownicze (kadry), bądź  
zakładowe służby bhp. 

Pomimo znacznej poprawy w stosunku do lat ubiegłych nadal występuje wiele 
nieprawidłowości. Pracownicy narażeni na działanie hałasu wyposażani są przez pracodawców 
w niewłaściwie dobrane środki ochrony indywidualnej słuchu lub stosują uszkodzone 
ochronniki. Wynika to z braku wiedzy pracodawców na temat właściwego doboru tych środków 
(między innymi znajomości normy PN-EN-458) oraz braku środków finansowych.  

W żadnym z kontrolowanych zakładów, w latach 2011-2013, nie stwierdzono chorób 
zawodowych, ani podejrzeń o chorobę zawodową.  
 
Głównymi nieprawidłowościami w poszczególnych obszarach są: 
 
A. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe. 
- brak aktualnych pomiarów hałasu stwierdzono w 16 zakładach (dotyczyło to 45 stanowisk 

pracy, na których zatrudnionych było łącznie 170 pracowników), pracodawcy tłumaczą  
to dużymi kosztami pomiarów, brakiem odpowiednich służb lub przeszkolonych 
pracowników, którzy będą nadzorowali te zagadnienia, 

- nieprawidłowości dotyczące braku rejestrów i kart pomiarów czynników szkodliwych lub 
nieprowadzenia ich na bieżąco stwierdzono  w 8 zakładach (42 stanowisk pracy, na których 
zatrudnionych było 78 pracowników).  

- w 5 zakładach, w związku z przekroczeniem wartości NDN hałasu, pracodawcy nie 
sporządzili programu działań organizacyjno- technicznych zmierzających do obniżenia 
hałasu do obowiązujących norm. 

- naruszenie w zakresie nieprzekazywania pracownikom instrukcji użytkowania i konserwacji 
ochronników słuchu stwierdzono w stosunku do 420 pracowników, a w zakresie 
dostarczania środków ochrony indywidualnej w stosunku  do 190 .  
 

B. Szkolenia w zakresie bhp. 
- zagadnienie to badano w trakcie kontroli w stosunku do 2.442 pracowników. 

Nieprawidłowości w tym zakresie odnośnie 341 pracowników dotyczyły nieuwzględniania  
w programach szkoleń zarówno wstępnych jak i okresowych, zagadnień związanych  
z hałasem, jak również nieinformowania pracowników na temat wyników oceny ryzyka 
zawodowego związanego z hałasem (o wynikach wykonywanych pomiarów, wartościach 
NDN, progach działania i skutkach jego oddziaływania).  
 

C. Badania lekarskie. 
- we wszystkich kontrolowanych zakładach pracownicy narażeni na działanie hałasu zostali 

poddani wymaganym wstępnym oraz okresowym badaniom lekarskim. Ogółem kontrolujący 
sprawdzili 1665 skierowań na profilaktyczne badania lekarskie. Brak informacji  
o występowaniu hałasu w środowisku pracy, lub  niepodawanie konkretnych wartości 
natężenia hałasu występującego na danym stanowisku stwierdzono jedynie  
w 23 skierowaniach. 



II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA  

 

OIP Białystok  Strona 30 
 

Dane dotyczące zastosowanych środków prawnych  
Wydano 104 decyzje nakazowe. Skierowano do pracodawców 20 wystąpień, zawierających  
28 wniosków. Udzielono ogółem 472 porad w tym: 156 prawnych, 310 technicznych,  
16 dotyczących legalności zatrudnienia. 
 
Na stan nieprawidłowości, jakie w czasie przeprowadzanych kontroli ujawnili inspektorzy pracy 
miały wpływ powtarzające się od lat przyczyny, m.in.: 
- nieznajomość bądź lekceważenie zagadnień związanych hałasem,  
- nie przywiązywanie przez pracodawców należytej wagi do ochrony zatrudnionych 

pracowników przed negatywnymi skutkami oddziaływania hałasu, jak i egzekwowania 
użytkowania dostarczonych środków ochrony indywidualnej słuchu, w tym ich właściwego 
doboru, 

- brak należytej dbałości pracodawców i nadzoru technicznego w zakresie przeprowadzania 
bieżących remontów maszyn i urządzeń technicznych oraz ich konserwacji i przeglądów, 

- nieprzywiązywanie wagi zarówno pracodawców jak i pracowników do wyników 
przeprowadzanych badań i pomiarów występujących czynników szkodliwych. 
Niejednokrotnie pracownicy nie znali wartości natężenia emitowanego hałasu na 
stanowiskach pracy, na których byli zatrudnieni, mimo posiadania przez pracodawcę 
aktualnych jego pomiarów, 

- brak w programach szkoleń z zakresu bhp. zagadnień odnoszących się do oceny ryzyka 
zawodowego pracowników narażonych na działanie hałasu o wartościach przekraczających 
wartości progów jego działania, 

- brak środków finansowych, a w konsekwencji tego prowadzenie niewielkich inwestycji 
zwłaszcza w małych zakładach, związanych z wymiana parku maszynowego.   

 
1.13.  OPINIOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE WYDANIA ZGODY NA OŚWIETLENIE 
POMIESZCZEŃ STAŁEJ PRACY WYŁĄCZNIE ŚWIATŁEM ELEKTRYCZNYM LUB NA ICH 
LOKALIZOWANIE PONIŻEJ POZIOMU TERENU 

 
Jednym z działań inspektorów pracy jest opiniowanie wniosków dotyczących oświetlenia 

pomieszczeń stałej pracy wyłącznie światłem elektrycznym oraz lokalizowania tych 
pomieszczeń poniżej poziomu terenu. 
 
 Zestawienie danych liczbowych dot. realizowanego tematu 

Liczba wniosków  
o wyrażenie zgody na 
zastosowanie  wyłącznie 
elektrycznego oświetlenia  
w pomieszczeniach stałej pracy 
-  26.  

Liczba opinii pozytywnych – 13. 

Liczba zażaleń 
na postanowienie 
okręgowego inspektora 
pracy - 0. 
 

Brak przesłanek do wydania 
opinii – 12. 

Liczba opinii negatywnych – 1. 
 

Wnioski wycofane lub 
nierozpatrzone -  0. 

 
Liczba wniosków  
o wyrażenie zgody na 
lokalizację poniżej poziomu 
terenu pomieszczeń stałej 
pracy -  49. 
 

Liczba opinii pozytywnych – 29.  
 
Liczba zażaleń  
na postanowienie 
okręgowego inspektora 
pracy - 0. 

Brak przesłanek do wydania 
opinii -  20. 

Liczba opinii negatywnych –  0. 
 

Wnioski wycofane lub 
nierozpatrzone  - 0. 
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2. DZIAŁALNOŚĆ - ZADANIA UJĘTE W PLANIE NA 2014 ROK  
 
2.1. OBNIŻENIE POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO W GRUPIE ZAKŁADÓW O 
WYSOKIEJ SKALI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH („WZMOŻONY NADZÓR”) 
 

Celem realizowanego zadania jest uzyskanie znaczącej poprawy warunków  
i bezpieczeństwa pracy poprzez likwidację lub istotne ograniczenie zagrożeń zawodowych  
w wybranych zakładach różnych branż, w których występuje szczególnie duże ryzyko 
zawodowe, wyrażające się m.in. przekroczeniami norm czynników szkodliwych dla zdrowia, 
znaczną liczbą chorób zawodowych oraz wysokimi wskaźnikami częstotliwości wypadków przy 
pracy.  

Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, wzmożonym 
nadzorem objęte zostały 3 zakłady pracy, w których przeprowadzono ogółem 7 kontroli. W tych 
zakładach pracę świadczyło ogółem 401 osób, z czego 380 w ramach stosunku pracy.   

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano ogółem 67 decyzji, w tym 42 ujęte  
w 8 nakazach pisemnych oraz 25 decyzji ustnych (w tym 3 decyzje wstrzymujące eksploatację 
maszyn i 1 decyzja wstrzymująca prace). Wydane decyzje dotyczyły 226 pracowników. 
Udzielono 25 porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, 13 porad prawnych  
i 1 dotyczącą legalności zatrudnienia.   
Uzyskano poprawę warunków pracy 226 osobom ogółem we wszystkich zakładach, m.in.:  
- modernizując, uzupełniając osłony lub inne urządzenia ochronne, zabezpieczające przed 

możliwością bezpośredniego dostępu pracowników do strefy niebezpiecznej, poprawiono 
bezpieczeństwo przy obsłudze 27 maszyn, w tym 1 przenośnika taśmowego do transportu 
kruszyw i 2 suwnic pomostowych, służących do rozładunku stali. Poprawiono tym samym 
warunki pracy 72 pracownikom, 

- pracodawca wyposażył pomieszczenie hali produkcyjnej w nowoczesną linię produkcyjną 
do malowania natryskowego,  

- w wyniku remontu pokrycia dachowego (wymiany wszystkich warstw pokrycia i świetlików 
dachowych) w całym obiekcie głównym zakładu zlikwidowano przyczyny powstawania 
przecieków wody opadowej do wnętrza hal produkcyjnych i pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych, poprawiono też jakość oświetlenia dziennego w hali produkcyjnej  
(169 pracownikom), 

- zainstalowano 19 nowych maszyn, w tym do obróbki metali ze sterowaniem CNC. 
Eksploatacja ww. maszyn ma wpływ na zmniejszenie emisji hałasu oraz aerozoli podczas 
chłodzenia obrabianych przedmiotów (poprawiono tym samym warunki pracy  
38 pracownikom), 

- w 3 zakładach uwzględniono szczegółowe wymagania przy ocenie ryzyka zawodowego 
związanego z narażeniem pracowników na hałas,  

- w roku 2014 w wyniku realizacji programu dotyczącego hałasu ograniczono narażenie na 
hałas na 6 stanowiskach pracy, poprawiając tym samym warunki pracy 68 pracownikom,  
a także zlikwidowano narażenie na ponadnormatywny hałas kolejnym 8 pracownikom, 

- w  związku z występującymi w jednym z zakładów przekroczeniami dopuszczalnej normy 
hałasu na stanowiskach pracy podjęto działania korygujące zmierzające do ograniczenia 
narażenia pracowników na ww. czynnik szkodliwy środowiska pracy, polegające na: 
posadowieniu maszyn emitujących ponadnormatywny hałas na tłumiących podkładach; 
stosowaniu elastomerowej izolacji warstw materiałów między metalowymi formami,  
a stołami wibracyjnymi, wykonywaniu przeglądów technicznych i napraw stołów 
wibracyjnych. W wyniku tego obniżono poziom hałasu z przekroczonym NDN na 6 
stanowiskach pracy,  

- pracowników wyposażono w ochronniki słuchu, dobrane na podstawie dokonanej analizy 
częstotliwościowej widma hałasu. Objęto ich też profilaktyczną opieką lekarską - poddając 
systematycznie badaniom audiometrycznym słuchu, wprowadzono równocześnie zasadę 
rotacji zagrożonych pracowników w celu zmniejszenia czasu pracy w warunkach 
zagrożenia,  
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- oznakowano strefy zagrożenia hałasem na halach produkcyjnych, a pracownicy zatrudnieni 
w ponadnormatywnym hałasie nie pracują w godzinach nadliczbowych. 

Zagadnienia bezpieczeństwa pracy najczęściej ujmowane w decyzjach 

Zagadnienia objęte kontrolą 
 

Liczba zakładów, w których 
stwierdzono nieprawidłowości 

Maszyny i urządzenia techniczne 36 decyzji w 3 zakładach 

Obiekty i pomieszczenia pracy 7 decyzji w 1 zakładzie 

Inne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 6 decyzji w 3 zakładach 

Urządzenia i instalacje energetyczne 4 decyzje w 3 zakładach 

Stanowiska i procesy pracy 3 decyzje w 2 zakładach 

Magazynowanie i składowanie 3 decyzje w 1 zakładzie 

Narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi 2 decyzje w 2 zakładach 

Przygotowanie do pracy 2 decyzje w 1 zakładzie 

 
Biorąc pod uwagę wyniki kontroli zakładów objętych wzmożonym nadzorem oraz podjęte 

przez pracodawców działania w celu poprawy warunków pracy, ograniczenia lub 
wyeliminowania narażenia zawodowego pracowników można stwierdzić, że stan 
bezpieczeństwa pracy we wszystkich kontrolowanych zakładach uległ znaczącej poprawie. 
 
2.2. ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH W BUDOWNICTWIE - KONTROLE 
PRAC BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 

 
Celem realizacji tematu było sprawdzenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania prac budowlanych oraz zastosowanie odpowiednich środków prawnych mających 
zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. 

 
Zakres realizacji tematu - dane liczbowe dotyczące kontrolowanych budów: 
Przeprowadzono ogółem 341 kontroli dotyczących stanu bhp, w 273 podmiotach 
gospodarczych. Liczba pracujących ogółem  - 6.416, w tym: 
- na podstawie umów cywilnoprawnych - 609, 
- podmiotów samozatrudniających się - 28, 
- cudzoziemców - 9, 
- liczba zatrudnionych - 5.561.  
 
Dane dotyczące najczęściej występujących nieprawidłowości w poszczególnych 
zagadnieniach: 
- przygotowanie do pracy - 113 nieprawidłowości, w tym 38 dotyczących braku środków 

ochrony indywidualnej - ochron głowy, 
- zagospodarowanie placu budowy - 472 nieprawidłowości, w tym 165 dotyczących 

zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
- przygotowanie i organizacja budowy - 116 nieprawidłowości, w tym 106 dotyczących 

instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, 
- stanowiska i procesy pracy - 48 nieprawidłowości, dotyczących zabezpieczenia stanowisk 

pracy przed spadającymi przedmiotami i czynnikami atmosferycznymi, 
- roboty ziemne i wykopy - 26 nieprawidłowości, w tym 10 dotyczących nieprawidłowego 

składowania urobku, 
- prace na wysokości - 244 nieprawidłowości, w tym 91 dotyczących braku lub niewłaściwego 

zabezpieczenia stanowisk pracy przed możliwością upadku pracownika z wysokości, 
- rusztowania - 292 nieprawidłowości, w tym 198 dotyczących poręczy ochronnych, 
- maszyny i urządzenia techniczne - 78 nieprawidłowości, w tym 61 dotyczących instrukcji 

obsługi. 
Z danych przedstawionych wyżej wynika, że największe zagrożenia dla bezpieczeństwa 

pracy osób wykonujących prace budowlane występują w związku z wykonywaniem pracy na 
rusztowaniach (brak poręczy ochronnych przy pomostach roboczych) i na wysokości (brak 
poręczy ochronnych przy krawędziach stropów). Jest to przejaw lekceważenia zagrożenia 
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zarówno przez pracowników, jak i pracodawców.  Należy zauważyć, że znacząco poprawiło się 
wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem  
z wysokości. Problemem natomiast jest stosowanie tych środków przez osoby wykonujące 
prace na wysokości - albo nie używają ich w ogóle pomimo, że otrzymali je od pracodawcy, 
albo są niewłaściwie używane - bez przypięcia do stałych elementów konstrukcji budynku.   

Duża liczba uchybień dotyczy instalacji elektrycznych eksploatowanych na budowach. 
Należy stwierdzić, że w wielu przypadkach ich stan nie powoduje bezpośredniego narażenia na 
porażenie prądem elektrycznym, a nieprawidłowości dotyczą w dużej części zabezpieczenia 
przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi. Stosunkowo niewiele nieprawidłowości 
występuje w związku z wykonywaniem prac w wykopach - dotyczą one zwykle składowania 
urobku i zabezpieczenia ścian wykopu.  

Nieprawidłowości wynikają z niedostatecznego nadzoru nad wykonywanymi pracami. 
Jedynym pracownikiem generalnego wykonawcy jest kierownik budowy, który nie czuje się 
zobowiązany do nadzorowania pod względem bhp pracowników podwykonawcy - ze względu 
na zapisy w umowach o wykonanie robót, które stanowią, że całkowitą odpowiedzialność za 
sprawy bezpieczeństwa pracy ponosi bezpośrednio zatrudniający pracowników na budowie. 
Można zauważyć tu pewną prawidłowość: jeżeli zawierane są umowy o pracę, to sprawowanie 
nadzoru przez pracodawcę jest bardziej skuteczne, natomiast w przypadku umów 
cywilnoprawnych nadzór jest niedostateczny, zawierający te umowy nie zawsze wiedzą,  
że mają praktycznie te same obowiązki w zakresie organizacji stanowisk pracy, jak dla 
pracowników. Sami świadczący pracę lekceważą własne bezpieczeństwo, np. nie używając 
środków ochrony indywidualnej mimo, iż zostali w nie wyposażeni.    

 
Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 
- lekceważenie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą przez wszystkich biorących udział 

w wykonywaniu prac budowlanych (nadzór budowy, pracodawców, pracowników), 
- nieznajomość przepisów i zasad bezpiecznego wykonywania prac - dotyczy osób j.w., 
- niedostateczny poziom szkoleń w dziedzinie bhp (wstępnych, okresowych, dla 

pracodawców),  
- maksymalizacja oszczędności w prowadzeniu działalności gospodarczej, 
- napięte terminy wykonania prac narzucone przez inwestorów, 
- niedostateczny nadzór nad pracą wykonywaną przez pracowników przez kierownictwo 

budowy i pracodawców (będących najczęściej podwykonawcami).  
 

Dane liczbowe w zakresie środków prawnych: 

Środki prawne dotyczące realizacji tematu 

 Rodzaj Liczba  

Decyzje Ogółem 1.435 

Wstrzymanie prac 98 

Wstrzymanie eksploatacji maszyn 97 

Skierowanie 
do innych 
prac 

Liczba decyzji 51 

Liczba 
pracowników 

129 

Wnioski w wystąpieniach 65 

Mandaty karne Liczba ogółem 114 

Łączna wysokość grzywien 124.200 zł 

Wnioski do sądu o ukaranie 7 

Środki wychowawcze 26 

Liczba wniosków do ZUS o podwyższenie składki 8 

 
 Najwięcej istotnych dla bezpieczeństwa pracy nieprawidłowości występuje podczas 
wykonywania prac na wysokości - na stropach wznoszonych obiektów budowlanych i na 
rusztowaniach. Wynikają one głównie z braku lub stosowania niewłaściwych środków ochrony 
zbiorowej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Bardzo często poręcze montowane 
przy krawędziach stropów w istocie są tylko atrapami zabezpieczeń - wykonane są one bowiem 
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z odpadów tarcicy, przez co nie jest zapewniona odpowiednia sztywność i stabilność takich 
poręczy. Nierzadko spotyka się ,,zabezpieczenia’’ w postaci taśmy ostrzegawczej, co świadczy 
o całkowitym braku wyobraźni u osób nadzorujących prace budowlane. Zabezpieczenia 
systemowe są stosowane przeważnie tylko przez duże firmy budowlane.  

Problemem nie jest wyposażenie zatrudnionych osób w indywidualny sprzęt 
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości lecz to, że nie zawsze jest on stosowany przez 
pracowników.  

Podstawowe nieprawidłowości podczas wykonywania prac na rusztowaniach 
tzw.,,warszawskich’’ to brak barierek ochronnych przy pomostach roboczych, pomosty nie są 
ułożone na całej szerokości ramy rusztowania, brak pionów komunikacyjnych, podstawek (stóp 
regulowanych). Spowodowane jest to tym, że właściciele tych rusztowań nie mają kompletu 
elementów potrzebnych do zmontowania rusztowania. Kupują tylko to, co jest absolutnie 
niezbędne - czyli ramy rusztowań.     
 Bardzo często wygrywający przetarg nie jest później wykonawcą prac budowlanych  
- są one zlecane podwykonawcom, którzy z oczywistych względów otrzymują stosunkowo 
niewielkie wynagrodzenie od generalnego wykonawcy i często rzeczywiście nie stać ich na 
sfinansowanie wszystkich wydatków związanych z wykonywaniem robót.  

 
2.3. KONTROLE DOTYCZĄCE BUDOWY I REMONTÓW DRÓG 
 Kontrolami tematycznymi objęto prace wykonywane na budowach, przebudowach  
i budowach obiektów inżynierskich, prowadzonych głównie na terenie miast. 

 
Dane dotyczące liczby skontrolowanych budów oraz liczby pracujących 

Liczba kontroli ogółem: 82 

Liczba skontrolowanych przedsiębiorców: 75 

Liczba skontrolowanych budów: 34 

Liczba pracujących ogółem, w tym: 1.979 

pracujących na podstawie umów cywilno – prawnych: 161 

podmiotów samozatrudniających się: 1 

cudzoziemców : 15 

Liczba zatrudnionych w ramach stosunku pracy, w tym: 1.806 

kobiet:  184 

młodocianych:  0 

niepełnosprawnych:  3 

 
Dane dotyczące liczby zastosowanych środków prawnych  

Liczba wydanych decyzji ogółem: 263 

Liczba wydanych decyzji wstrzymujących prace: 9 

Liczba wydanych decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn: 4 

Liczba wydanych decyzji skierowujących pracowników do innych prac: 23 

Liczba wydanych poleceń: 0 

Liczba wystosowanych wniosków w wystąpieniach:  19 

Liczba nałożonych mandatów: 18 

Liczba wykroczeń w mandatach: 38 

Kwota grzywien w mandatach (w złotych): 19.900 

Liczba zastosowanych środków wychowawczych: 9 

Liczba wniosków do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie 
wypadkowe: 

0 

Liczna udzielonych porad dotyczących prawnej ochrony pracy: 121 

Liczba udzielonych porad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: 251 

Liczba udzielonych porad dotyczących legalności zatrudnienia: 64 

Liczba budów objętych rekontrolą: 0 
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Wykres przedstawia procentowy udział liczby decyzji wydanych w poszczególnych 
zagadnieniach w stosunku do liczby wszystkich wydanych decyzji w trakcie przeprowadzenia 
kontroli tematycznych. 

 
 

 

 
 
 
Nieprawidłowości wykazane w trakcie kontroli 
 
Przygotowanie do pracy 
Niestosowanie przez pracowników odzieży ochronnej o barwach ostrzegawczych oraz hełmów 
chroniących głowę przed uderzeniem, w mniejszym stopniu - nieposiadanie przez pracowników 
stosownych kwalifikacji do obsługi sprzętu budowlanego. 
 
Maszyny i urządzenia techniczne, przygotowanie i organizacja budowy 
Decyzje dotyczące zarówno zagadnień związanych z przygotowaniem i organizacją budowy 
oraz maszynami urządzeniami technicznymi eksploatowanymi na terenie budów, eliminowały 
nieprawidłowości polegające na nieopracowywaniu i nieudostępnianiu do stałego korzystania 
na terenie wykonywanych prac instrukcji bezpiecznego wykonywania robót oraz instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczących obsługi maszyn i urządzeń. Według inspektora 
pracy instrukcje te mają charakter ogólny i nie są opracowywane pod kątem konkretnej budowy, 
natomiast instrukcje dotyczące obsługi maszyn i urządzeń nie są w większości w ogóle 
opracowywane, ponieważ pracodawcy są przekonani, że instrukcje, które załącza producent są 
wystarczające. 
 
Prace na wysokości 
Najmniejszą liczbę nieprawidłowości stanowią prace na wysokości. Decyzje wydane w tym 
zakresie regulowały głównie zagadnienia dotyczące braku zabezpieczenia osób przed 
upadkiem z wysokości (najczęściej pracujących na krawędziach płyt obiektów inżynierskich, 
tj.mostów, estakad czy murów oporowych). Stosowane środki ochrony zbiorowej przed 
upadkiem z wysokości nie spełniały wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy (niekompletne 
balustrady - brak desek krawężnikowych oraz poręczy pośrednich). 

 
Środki prawne 
W celu ochrony pracowników przed bezpośrednimi zagrożeniami zdrowia i życia, w trakcie 
przeprowadzonych kontroli, inspektorzy pracy wydali ogółem 263 decyzje, w tym  
9 wstrzymujących prace, 4 wstrzymujące eksploatację maszyn, 23 kierujące pracowników do 
innych prac i aż 122 decyzje z rygorem natychmiastowego wykonania na podstawie  
art. 108 ustawy kpa. Nałożono na pracodawców 18 mandatów karnych, w których kwota 
grzywien wyniosła ogółem 19.900 zł.  

Przygotowanie do 

pracy – 27% 

Zagospodarowanie terenu 

budowy – 33% 

Przygotowanie i organizacja 

budowy – 14% 

Roboty ziemne i 
wykopy – 7% 

Prace na wysokości  

– 6% 

Rusztowania  – 1% 

Maszyny i urządzenia techniczne – 11% 
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Porównanie do wyników kontroli z poprzednich lat 
Poniżej podano liczbę wydanych w poszczególnych latach decyzji, dotyczących wybranych 
zagadnień oraz uwzględniono tematy, których naruszenia prawa podczas kontroli dotyczyły 
najczęściej.  

 

 
Zagadnienie 

 
Temat 

Liczba 
 wydanych decyzji 

2012 2013 2014 
 

Przygotowanie do 
pracy 
 

Wyposażenie w środki ochrony 
indywidualnej 

14 13 18 

Uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi 
maszyn budowlanych i urządzeń 
poddozorowych 

3 1 3 

Zagospodarowanie 
terenu budowy 

Zabezpieczenie i oznakowanie strefy i 
miejsca niebezpiecznego 

22 19 19 

Przygotowanie i 
organizacja budowy 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania 
robót 

10 10 14 

Roboty ziemne i 
wykopy 

(w tym zabezpieczenie ścian wykopów  
przed osunięciem) 

15 8 7 

Prace na wysokości - 4 12 6 

Maszyny i urządzenia 
techniczne 

- 10 13 11 

 
Dane dotyczące liczby przeprowadzonych kontroli w poszczególnych latach oraz liczby 
skontrolowanych budów: 
- 2012 r. - 62 kontrole na terenie 31 budów, 
- 2013 r. - 49 kontroli na terenie 28 budów, 
- 2014 r. - 82 kontrole na terenie 34 budów. 

 
 Czynnikiem, który wpłynął na wzrost liczby nieprawidłowości związanych  
z wyposażeniem w środki ochrony indywidualnej oraz polegających na nieopracowywaniu 
instrukcji bezpiecznego wykonywania robót - był wzrost liczby kontroli (większa liczba 
skontrolowanych przedsiębiorców) przeprowadzonych w danym roku. 
 Spadek liczby nieprawidłowości dotyczących prac na wysokości ma związek m. in.  
z faktem, że w 2014r. kontrole przeprowadzane na terenach budów obwodnic, przebudów  
i rozbudów dróg wojewódzkich oraz przebudów mostów były przeprowadzane  
w zawansowanych fazach ich trwania, zatem znaczna liczba obiektów inżynierskich, 
tj.wiaduktów, estakad, tuneli była już wybudowana, tym samym nie wykonywano prac na 
wysokości z takim natężeniem jak w roku poprzednim, nie było potrzeby tak częstego 
regulowania nieprawidłowości w tym zakresie. 
 
2.4. EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY 
PRACY PRZY WYKONYWANIU PRAC W LEŚNICTWIE, ZWIĄZANYCH Z POZYSKIWANIEM 
I ZRYWKĄ DREWNA 

 
Realizacją tematu objęto 37 firm. W 4 zakładach przedsiębiorcy stosowali wyłącznie 

powierzanie prac na innej podstawie niż stosunek pracy, w ramach umów cywilnoprawnych, 
bez zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę. W 33 zakładach prace wykonywało 
291 osób: 36 właścicieli zakładów usług leśnych i 255 osób, wykonujących zarobkowo prace na 
ich rzecz, w tym: 
- 175 pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (69% wykonujących prace), 
- 46 osób pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (18% wykonujących prace), 
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- 34 przedsiębiorców, jednoosobowo wykonujących prace w ramach samozatrudnienia  
(13% wykonujących prace). 

 
 
Nieprawidłowości stwierdzano głównie w nw. zakresach: 
 
Przygotowanie pracowników do pracy 

Zagadnienia dotyczące szkoleń bhp, badań profilaktycznych, kwalifikacji zawodowych, 
ryzyka zawodowego oraz gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym i środkami ochrony 
indywidualnej analizowano w 37 zakładach i dotyczyło to łącznie 200 osób (w tym 175 
pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, wykonujących prace związane  
z pozyskiwaniem drewna). W zakresie nieprawidłowości związanych z brakiem szkoleń bhp, 
nastąpił wzrost ich liczby w stosunku do 2013r. o 5%, badań profilaktycznych - spadek o 11%.  

 
Nieprawidłowości w zakresie uprawnień kwalifikacyjnych (3 pracowników) dotyczyły 

braku wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych do kierowania ciągnikami zrywkowymi.  
W 2014r. nie stwierdzono wykonywania prac pilarkami lub obsługi żurawi przez pracowników, 
którzy nie posiadali wymaganych w tym zakresie kwalifikacji.  

 
W 6 zakładach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wydawania pracownikom 

środków ochrony indywidualnej. Powyższe dotyczyło 13 pracowników, np. nie wydano 
antyprzecięciowych ochron kończyn dolnych - spodni antyprzecięciowych, hełmów ochronnych 
lub ochron słuchu i twarzy. Łącznie 14 pracowników nie stosowało w czasie pracy środków 
ochrony indywidualnej: spodni antyprzecięciowych - 10 pracowników, hełmów ochronnych  
- 2 pracowników i ochronników słuchu  - 2 pracowników (dotyczy to sytuacji gdy środki były 
wydane przez pracodawcę).   
 
Stanowiska i procesy pracy 
- w 3 zakładach, gdzie zatrudniano łącznie 6 pracowników, nie opracowano prawidłowej 

instrukcji technologicznej określającej zasady bezpiecznego wykonywania procesu 
pozyskiwania drewna, 

- w 1 zakładzie stwierdzono nieoznakowanie obszarów prowadzenia prac wymaganymi 
tablicami ostrzegawczymi, 

- na 4 powierzchniach leśnych, nie zapewniono co najmniej dwuosobowego wykonywania 
ścinki drzew i zrywki surowca oraz nie zapewniono wymaganej odległości bezpieczeństwa 
pomiędzy urządzonymi stanowiskami pracy. Prace w warunkach bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia wykonywało łącznie 9 pracowników, 

- na 3 powierzchniach leśnych (8% kontrolowanych), łącznie 8 pracowników wykonywało 
ścinkę drzew bez wymaganych urządzeń pomocniczych - tyczek kierunkowych, 

- w 3 zakładach, pracodawcy nie zapewnili nadzoru nad pracami, 
- w 7 zakładach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji i wykonywania prac 

szczególnie niebezpiecznych, w tym: stosowanych technologii wykonywania prac, 
najczęściej nieprawidłowych technik ścinki drzew przejawiających się brakiem wymaganego 
progu i zawiasy lub nieprawidłowym podcięciem, wykonywania prac na powierzchni  
z pozostawionym zawieszonym drzewem. 

  
Maszyny i urządzenia 

Kontrole stanu technicznego 85 maszyn wykazały 6 przypadków stosowania 
niesprawnych technicznie maszyn i urządzeń (eksploatacja niesprawnych technicznie pilarek 
łańcuchowych, użytkowanych bez wymaganych zabezpieczeń - wychwytników piły łańcuchowej 
lub hamulca oraz stosowanie wciągarki linowej bez osłony wału przekazu mocy). Kontroli 
poddano łącznie 50 żurawi hydraulicznych stosowanych w procesie technologicznym 
mechanicznego pozyskiwania i zrywki drewna, w 3 zakładach stwierdzono łącznie  
7 przypadków  użytkowania żurawi bez decyzji UDT zezwalających na ich eksploatację. 
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Inne zagadnienia 
W 7 zakładach (30% kontrolowanych) nie uzgodniono obowiązków stron stosunków 

cywilno- prawnych w zakresie bhp. W 32 zakładach (86% kontrolowanych) pracowników nie 
poddawano badaniom przesiewowym w kierunku boreliozy. W 32 zakładach (86% 
kontrolowanych) pracownicy nie zostali zaszczepieni przeciwko KZM. 

 
W liczbie 135 wydanych ogółem zarządzeń nakazowych znajduje się: 
- 11 decyzji skierowania łącznie 15 pracowników do innych prac, ze względu na: 

 brak uprawnień wymaganych do kierowania ciągnikami zrywkowymi, 

 wykonywanie pracy pilarkami bez wymaganych antyprzecięciowych ochron kończyn 
dolnych, 

 wykonywanie pracy na powierzchni leśnej bez wymaganych hełmów ochronnych, 
ochronników słuchu lub ochron twarzy. 

- 26 decyzji wstrzymujących prace łącznie 49 pracowników, którzy wykonywali prace  
w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym głównie ze względu na: 

 niewyegzekwowanie wykonywania prac z wykorzystaniem wymaganych urządzeń 
pomocniczych: klinów obalających lub tyczek kierunkowych, 

 niezapewnienie co najmniej dwuosobowego wykonywania prac,  

 niezapewnienie wymaganych odległości bezpieczeństwa, co najmniej dwóch wysokości 
ścinanych drzew, pomiędzy stanowiskami pracy, 

 niewyposażenie w osłony wałów przekazu mocy, 

 uszkodzone hamulce, powodujące szybkie zatrzymanie narzędzia roboczego  
w 3 pilarkach, 

 niestosowanie antyprzecięciowych ochron kończyn dolnych, 

 niezapewnienie stosowania wymaganych technik pracy, polegających na zachowaniu 
wymaganych parametrów ścinki drzew oraz stosowaniu dozwolonych metod usuwania 
drzew zawieszonych (dot. 21 pracowników). 

 
Środki prawne 

Nałożono 21 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 27.100 zł za 
popełnienie 64 wykroczeń, a w stosunku do 4 obwinionych zastosowano środek oddziaływania 
wychowawczego w postaci pouczenia lub ostrzeżenia za popełnienie łącznie 4 wykroczeń. 
 
Podsumowanie 

W wyniku przeprowadzonych kontroli i wydanych środków prawnych uzyskano istotną 
poprawę stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich 
kontrolowanych zakładach, co w konsekwencji poprawiło stan wiedzy o zagrożeniach 
zawodowych w kontrolowanych podmiotach. 

Nie stwierdzono w 2014r. przypadków dopuszczania do pracy pilarkami lub żurawiami 
pracowników bez wymaganych kwalifikacji, jednak nadal wiele decyzji wydano w wyniku 
stwierdzenia wykonywania prac w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia 
pracowników.  

Niepokojąca jest wzrastająca liczba ujawnionych nieprawidłowości, dotyczących braku 
zapewnienia co najmniej dwuosobowego wykonywania ścinki drzew oraz braku zachowania 
wymaganych stref niebezpiecznych pomiędzy stanowiskami pracy, związanymi  
z wykonywaniem tej ścinki.    

Kontrole przeprowadzone w 2013 i 2014r. wykazały, że przedsiębiorcy coraz bardziej 
odchodzą od powierzania prac pracownikom zatrudnianym na podstawie stosunku pracy, na 
rzecz zlecania prac podwykonawcom, często jednoosobowym, wykonującym prace w ramach 
samozatrudnienia. Zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem prac przez podwykonawców 
powinno być więc szczególnie analizowane przez inspektorów pracy w podejmowanych 
czynnościach kontrolnych. 

Stopniowe zwiększanie inwestycji w sprzęt specjalistyczny, powoduje jednoczesne 
zmniejszenie zapotrzebowania na pracowników, zwłaszcza, że coraz trudniej jest znaleźć 
pracowników, zainteresowanych stałym zatrudnieniem. Dysponowanie specjalistycznym 
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sprzętem ułatwia też organizację prac. Ograniczenia ze strony ALP w zakresie 
systematycznego wykonywania pozyskiwania drewna, skutkują okresowym wstrzymywaniem 
prac lub znaczną ich intensyfikacją, niejednokrotnie w krótkich okresach czasu. Brak prac, 
generuje koszty stałe wynikające z konieczności utrzymania pracowników (nawet, gdy  
nie pracują w lesie) zaś zwiększenie zadań wymaga zatrudnienia dodatkowych pracowników, 
niejednokrotnie na bardzo krótki okres. Posiadanie sprzętu specjalistycznego ułatwia 
dostosowanie się do aktualnego zapotrzebowania. Czynnikiem ograniczającym inwestycje  
w specjalistyczny sprzęt są natomiast związane z tym stosunkowo wysokie koszty zakupu. Ich 
poniesienie wiąże się z dużym ryzykiem ekonomicznym, które dodatkowo potęgowane jest 
brakiem stabilności na rynku usług leśnych, tj. zagrożeniem utraty zleceń na prace w  kolejnym 
roku, w wyniku przegrania przetargu.  
 
2.5. STAN BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ŚRODOWISKA ZDROWIA 
PRACOWNIKÓW W ZAKŁADACH GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
 

Przeprowadzono 20 kontroli zakładów uczestniczących w procesie transportu  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, innych niż niebezpieczne, zatrudniających łącznie 
1.158 pracowników, w tym przy transporcie 168 pracowników.  

 
Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 

 
UWAGI 

 

Liczba zakładów,  
w których stwierdzono 

nieprawidłowości 

brak instrukcji transportu odpadów oraz instrukcji czyszczenia kabin 
pojazdów specjalistycznych  

 
15 

nie uwzględniono w ocenie ryzyka zagrożenia czynników 
biologicznych, nie ustalono rodzaju środków ochrony indywidualnej, 
nie wydano należnych środków, nie przekazano instrukcji używania 
tych środków  

 
10 

nie uwzględniono w ocenie ryzyka zagrożenia czynnikami 
biologicznymi, nie ustalono rodzaju środków ochrony indywidualnej, 
nie wydano należnych środków, nie przekazano instrukcji używania 
tych środków 

 
8 

nie wydawano środków do dezynfekcji dłoni 7 

brak oddzielnych pomieszczeń higieniczno- sanitarnych dla 
pracowników mających kontakt z szkodliwymi czynnikami 
biologicznymi, niewłaściwie wyposażone pomieszczenia higieniczno- 
sanitarne 

 
6 

brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 5 

brak wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwóch 
pracowników 

 
5 

nie wyposażano specjalistycznych pojazdów w sól fizjologiczną lub 
wodę do przemywania oczu, brak przeglądów stanu technicznego, 
zwykłe materiały stanowiące wyposażenie wnętrza kabiny 

 
5 

 
Największą skalę nieprawidłowości zanotowano przy transporcie. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na brak instrukcji transportu odpadów komunalnych. Zakłady pracy uznały, że 
instrukcje obsługi pojazdów specjalistycznych opracowane przez producentów są 
wystarczające do bezpiecznego wykonywania pracy. Nie dostrzeżono potrzeby opracowywania 
dodatkowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Ograniczono się jedynie do krótkiego 
instruktażu stanowiskowego załóg zajmujących się opróżnianiem pojemników z odpadami. 
Przypadki, w których ładowacze będą się przemieszczali wraz z pojazdem stojąc na stopniach 
komory ładunkowej, pozostawiono do wyboru pracownikom.  

Dobór środków ochrony indywidualnej ograniczył się jedynie  do rękawic roboczych. Nie 
zabezpieczają one przez zagrożeniem spowodowanym kontaktem ze szkodliwymi czynnikami 



II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA  

 

OIP Białystok  Strona 40 
 

biologicznymi. W okresie jesienno-zimowym dodatkowo wydawane są pracownikom ubrania 
ciepłochronne, które nie zabezpieczają przed opadami atmosferycznymi oraz nie posiadają 
elementów odblaskowych. Na kamizelki nakładane są płaszcze przeciwdeszczowe, które  
zakrywają powyższy element. 

Zakupione przez zakłady pojazdy specjalistyczne do transportu  odpadów komunalnych 
nie posiadają na wyposażeniu soli fizjologicznej do przemywania oczu i  pojemników na wodę 
do mycia rąk. W większości przypadków producenci pojazdów nie przewidzieli możliwości 
zainstalowania pojemnika. Niedostosowanie materiałów wewnątrz kabin pojazdów 
specjalistycznych do rodzaju zanieczyszczeń. Oględziny pojazdów wykazały, że materiały 
stanowiące wewnętrzne wykończenie kabiny są brudne i uszkodzone. Stosowane do 
czyszczenia ogólnie dostępne środki czyszczące nie zapewniają długotrwałej czystości. 
Stosowane do dezynfekcji środki biobójcze, wchodząc w reakcję z materiałami zastosowanymi 
w kabinie, obniżają ich trwałość.  

 
Zastosowane środki prawne 

Wydano 52 decyzje ustne oraz skierowano łącznie 26 nakazów pisemnych, 
zawierających łącznie 178 decyzji z wyznaczonym terminem realizacji (dotyczyły 221 
pracowników). W 22 decyzjach zobowiązano pracodawców do natychmiastowego ich 
zrealizowania, z uwagi na ochronę życia i zdrowia. Skierowano także do pracodawców  
18 wystąpień, zawierających łącznie 51 wniosków. 
 
2.6. OCENA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY  
W INSTYTUCJACH KULTURY 
 

Przeprowadzono kontrole w 3 instytucjach kultury zatrudniających łącznie 643 osoby,  
w tym 379 pracowników, 250 osób na podstawie umów cywilno- prawnych, 4 osoby 
samozatrudniające się i 12 cudzoziemców. Wszystkie skontrolowane podmioty były instytucjami 
realizującymi widowiska na scenach. 

 
Dane dotyczące najczęściej występujących nieprawidłowości 

 
Zagadnienie objęte kontrolą 

Liczba podmiotów, w 
których stwierdzono 

nieprawidłowości 

 
Uwagi 

Dostosowanie programów 
szkolenia wstępnego dla 
poszczególnych grup stanowisk  

3 Nie opracowano programów 
szczegółowych odnoszących się do 
prac wykonywanych przez pracow-
ników w ramach stanowisk pracy 

Identyfikacja w ocenie ryzyka 
zawodowego dla 
poszczególnych stanowisk 
wszystkich zagrożeń 
związanych z wykonywaną 
pracą 

2 Nie zidentyfikowano części zagrożeń 
występujących przy pracy na 
stanowiskach pracy 

Dostosowanie programów 
szkolenia okresowego do 
rodzaju i warunków prac 
wykonywanych przez 
uczestników szkolenia 

2 Nie opracowano programów 
szczegółowych odnoszących się do 
prac wykonywanych przez 
pracowników 

Instrukcje bhp dotyczące 
obsługi maszyn i urządzeń 

3 Nie uwzględniono w instrukcjach zasad 
bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do 
części wykonywanych przez 
pracowników czynności, które związane 
są z zagrożeniami. Nie opracowano 
instrukcji bhp dla części obsługiwanych 
maszyn i urządzeń. 
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Dostosowanie maszyn do 
wymagań minimalnych  

2 Nie wyposażono części maszyn  
i urządzeń w odpowiednie urządzenia 
ochronne 

Oznakowanie krawędzi sceny  2 Nie oznakowano krawędzi scen  

Koncepcja inscenizacyjna oraz 
jej treść 

2 Brak lub niewłaściwa treść koncepcji 
inscenizacyjnej. Podobne problemy, 
lecz w mniejszym zakresie, dotyczyły 
również projektu scenograficznego. 

 
Wśród skontrolowanych instytucji, w dwóch eksploatowane są sceny posiadające 

zapadnie. Obie sceny wykonano w okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy organizacji i realizacji widowisk (Dz.U. z 2010r. Nr 184, poz. 1240) z zachowaniem jego 
wymogów, poza oznakowaniem krawędzi scen.  Dominująca wśród skontrolowanych instytucji 
nieprawidłowość dotycząca braku szczegółowych programów szkoleń stanowiskowych  
i okresowych bhp stanowi często stwierdzane naruszenie przepisów prawa pracy. Odnosi się to 
również do nieprawidłowości w zakresie niezidentyfikowania w ramach oceny ryzyka 
zawodowego części zagrożeń występujących przy wykonywanej przez pracowników pracy oraz 
nierzetelnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy. Kontrole wykazały, że istotnym 
problemem instytucji kultury jest stan bezpieczeństwa pracy w zakresie eksploatowanych 
maszyn w ramach funkcjonującego zaplecza technicznego. Część teatrów posiada warsztaty, 
które wykonują scenografię dla widowisk. Stwierdzono, że nie przywiązywano dotąd należytej 
uwagi do wymogu dostosowania niektórych maszyn do wymagań minimalnych.  Powszechną 
nieprawidłowością w teatrach jest brak oznakowania krawędzi sceny. Wymóg ten spotyka się 
wśród pracodawców z oporem w realizacji. Pracodawcy tłumaczą to zakłóceniem wizualnym 
sceny przez wszelkie oznakowanie krawędzi sceny.  Mimo funkcjonowania od kilku lat wymogu 
tworzenia koncepcji inscenizacyjnej oraz projektu scenograficznego przez realizatora 
widowiska, większość z nich nie wypełnia tych obowiązków lub tworzy tego rodzaju dokumenty 
niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 
września 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk 
(Dz.U. z 2010r. Nr 184, poz.1240). Większość pracodawców nie potrafiło powiązać 
dotychczasowej organizacji widowisk z wymogami tworzenia koncepcji inscenizacyjnej oraz 
projektu scenograficznego. Zwracano uwagę na to, że ostateczna treść i konstrukcja widowiska 
różni się od pierwotnego jego projektu i z tego powodu trudno jest zaplanować wszystkie 
elementy widowiska w początkowym etapie tworzenia w formie koncepcji inscenizacyjnej oraz 
projektu scenograficznego, uwzględniając wymogi bhp. 

 
Zastosowane środki prawne  

W wyniku przeprowadzonych kontroli 3 instytucji kultury wydano łącznie 36 decyzji  
(dot. 731 pracowników) oraz 2 wnioski w stosunku do 1 pracodawcy (16 pracowników). 
Zastosowano 2 środki wychowawcze u jednego pracodawcy.   
 
Podsumowanie 

W instytucjach kultury objętych kontrolami stwierdzono, że organizacja widowisk jest  
na zadawalającym poziomie w zakresie jakości scen, mechanizmów scen oraz ich zaplecza. 
Większym problemem okazały się zagadnienia techniczne w działalności niebędącej 
podstawową funkcją tych jednostek, tj. warsztatów technicznych, w ramach których 
eksploatowane są maszyny do obróbki drewna i metalu. Praca na scenie wiąże się  
z zagrożeniami, które jak dotąd nie skutkowały w skontrolowanych jednostkach wieloma 
wypadkami przy pracy. Jednak stałą praktyką tych podmiotów jest realizacja różnych 
przedsięwzięć przy wykorzystaniu aktorów zatrudnionych na podstawie umów cywilno-
prawnych. Są to aktorzy występujący nawet w kilku instytucjach jednocześnie, bez formy 
organizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanej wobec pracowników. 
Przeprowadzone kontrole i spotkania z dyrektorami i pracownikami instytucji kultury wskazują 
na możliwości i potrzebę zwiększenia świadomości tych osób w zakresie bezpieczeństwa  
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i higieny pracy. Z rozmów przeprowadzonych z tymi osobami wynika, że wśród reżyserów 
widowisk nie zawsze kwestia obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy jest priorytetowa.  
 
2.7. ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS EKSPLOATACJI 
URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH U ODBIORCÓW PRZYŁĄCZONYCH BEZPOŚREDNIO DO 
SIECI ŚREDNICH NAPIĘĆ 
 

Kontrole zagadnień przeprowadzono w 10 dużych (pod względem zatrudnienia)  
zakładach branży spożywczej. 
 
Środki prawne 
W wyniku przeprowadzonych 11 kontroli wydano ogółem 183 zarządzenia nakazowe. Wydane 
decyzje odnosiły się do ogólnego bezpieczeństwa 3.264 osób pracujących w obiektach  
z zainstalowanymi urządzeniami energetycznymi, z czego 184 osoby wykonywały pracę na 
podstawie umów cywilno- prawnych. Uregulowano bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji 
urządzeń elektroenergetycznych dla 1.313 pracowników. Wydano: 
- 8 wystąpień zawierających 23 wnioski dot. bezpośrednio 143 pracowników, 
- 2 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 
- 43 decyzji z art. 108 kpa, 
Nałożono 1 mandat karny za popełnienie 3 wykroczeń w kwocie 1.000 zł oraz zastosowano  
1 środek wychowawczy za 2 wykroczenia. 
 
Dane liczbowe dotyczące wydanych środków prawnych obrazują rozmiar nieprawidłowości, 
które są z reguły powtarzalne i występują we wszystkich kontrolowanych podmiotach. Dotyczą 
one całego obszaru bez względu na zakres napięciowy pracy urządzeń. Pozytywnym 
zjawiskiem jest fakt, iż żadna z kontroli nie wykazała nieprawidłowości dotyczących braku 
wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych oraz wykonywania prac w sposób stwarzający 
bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników.  
  
Nieprawidłowości dotyczyły głównie braku: 
- instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych, 
- wykazów: poleceniodawców, koordynatorów, upoważnionych do dopuszczeń,   
- dodatkowych kwalifikacji, 
- instrukcji eksploatacji, właściwego prowadzenia eksploatacji urządzeń, 
- badań ochrony SN, badań okresowych narzędzi i sprzętu, 
- właściwego stanu urządzeń elektrycznych. 
  
Przyczyny stwierdzonych naruszeń prawa m.in. to: 
- brak opracowania wewnątrzzakładowych procedur organizacji bezpiecznej pracy, 
- niedostateczna znajomość postanowień instrukcji wewnątrzzakładowych przez pracowników 

wszystkich szczebli, 
- brak aktualizacji treści instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych oraz instrukcji 

organizacji bezpiecznej pracy, w szczególności po dokonaniu istotnych zmian 
technologicznych w zakresie przebudowy rozdzielni elektrycznych, zmian układów połączeń 
obwodów elektrycznych i instalacji, 

- we wszystkich podmiotach na każdym szczeblu stwierdzono brak dostatecznej znajomości 
postanowień instrukcji użytkowania producentów maszyn i urządzeń technicznych, co 
wynika ze znacznej liczby używanych maszyn  i braku czasu na analizę treści tych 
dokumentów, 

- brak systematycznej kontroli stanu bezpieczeństwa pracy w podmiotach przez służbę bhp, 
która nie posiada kwalifikacji energetycznych oraz znajomości procedur obowiązujących 
przy eksploatacji urządzeń energetycznych, 

- bagatelizowanie zagrożeń przez pracowników i tolerowanie uchybień bhp przez kadrę 
kierowniczą kwalifikowaną,  
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- obciążenie  pracowników zbyt dużym zakresem wykonywanych zadań,  
- efektywność ekonomiczna i wydajność produkcji ogranicza odstawianie urządzeń 

energetycznych z ruchu na czas zabiegów eksploatacyjnych,  
- zbyt mała liczba pracowników kwalifikowanych w stosunku do wymogów określonych  

w procedurach zakładowych wynikających z instrukcji.  
Podsumowanie 
Kompleksowa ocena stanu przestrzegania przepisów bhp w kontrolowanych podmiotach 
przedstawia się następująco: 
- w zakresie organizacji bezpiecznej pracy występują liczne nieprawidłowości wymagające 

podjęcia przez pracodawców działań obejmujących cały obszar zagadnienia, 
- w zakresie przygotowania do wykonywania pracy pracowników wystąpiły nieznaczne 

uchybienia, które zostały niezwłocznie wyeliminowane, 
- prowadzona dokumentacja techniczna we wszystkich kontrolowanych podmiotach 

użytkujących urządzenia elektroenergetyczne powinna zostać kompleksowo zaktualizowana 
w zakresie zawartości instrukcji eksploatacji z uwzględnieniem  zmian przepisów 
wprowadzonych w październiku 2013r, 

- obowiązujące procedury organizacji bezpiecznej pracy we wszystkich podmiotach winny 
zostać dostosowane do obecnych przepisów w zakresie odległości prac w pobliżu napięcia, 

- pracodawcy/kierujący pracą po wprowadzeniu przez inspektorów pracy w tematykę 
zagrożeń i ich skutków (udzieleniu porad prawnych) niezwłocznie w trakcie kontroli 
podejmowali działania polegające na zapewnieniu pracownikom właściwego, sprawnego  
i wymaganego sprzętu ochronnego, narzędzi pracy oraz środków ochrony indywidualnej 
umożliwiających bezpieczne prowadzenie eksploatacji urządzeń, co należy uznać za 
pozytywne zjawisko, 

- w wyniku kontroli obiekty, pomieszczenia i urządzenia energetyczne zostały należycie 
oznakowane w zakresie: jednoznacznej identyfikacji oraz dostępności, 

- urządzenia i instalacje energetyczne winny być objęte bieżącą kontrolą służb pracodawców 
z zachowaniem postanowień instrukcji ich eksploatacji. 

- stan techniczny eksploatowanych urządzeń i instalacji energetycznych w zakładach należy 
uznać za zadowalający, natomiast jakość prowadzenia dokumentacji ruchowej wymaga 
podjęcia działań i dokonania przez pracodawców zmian kompleksowych.  

 
2.8. KONTROLE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ ZASADNICZYCH  
 

A. MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA 
Celem realizowanego zadania było rozpoznanie i wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez 
maszyny do obróbki drewna wprowadzone do obrotu. Przeprowadzono kontrole  
13 pracodawców użytkujących ww. maszyny pod kątem oceny spełniania przez nie wymagań 
zasadniczych. 

 
Sprawdzono 19 wyrobów (18 pochodzących z krajów Unii Europejskiej i 1 spoza Unii), w tym: 
- 8 maszyn produkcji krajowej, 
- 10 maszyn wyprodukowanych w innych krajach UE, 
- 1 maszynę wyprodukowaną w kraju spoza UE. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 

Rodzaj nieprawidłowości Liczba wyrobów 
kontrolowanych 

Liczba wyrobów 
ze stwierdzoną 

nieprawidłowością 

Brak oznakowania CE 19 1 

Nieprawidłowe oznakowanie CE 19 2 

Brak deklaracji zgodności 19 7 

Nieprawidłowa deklaracja zgodności 19 3 

Nieprawidłowości związane z udziałem/brakiem 
udziału jednostki notyfikowanej 

19 0 
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Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, tym:   

-   nieprawidłowości dotyczące  
budowy/wykonania 

19 9 

-   brak lub niewłaściwe oznakowanie  - 
identyfikacja, piktogramy itp. 

19 8 

-   brak instrukcji użytkowania 19 4 

-    instrukcja w języku obcym 19 5 

-   nieprawidłowa zawartość instrukcji 19 3 

 
Niezgodność z wymaganiami zasadniczymi stwierdzono w 16 maszynach, w tym  
w 5 maszynach produkcji krajowej, w 10 maszynach wyprodukowanych w krajach Unii 
Europejskiej oraz 1 maszynie spoza obszaru Unii.  

 
Przeprowadzenie kompleksowej procedury oceny zgodności w celu poświadczenia 

zgodności maszyny z wymaganiami zasadniczymi wymaga znacznego nakładu finansowego ze 
strony wytwórcy. Aspekt ekonomiczny bywa decydującym czynnikiem podczas produkcji 
wyrobów, zwłaszcza produkowanych jednostkowo lub w małych seriach, co bezpośrednio 
przekłada się na jakość ich wykonania, a także bezpieczeństwo w ich użytkowaniu.  
W większości dotyczy to małych i mało znanych producentów wprowadzających 
wyprodukowane wyroby do obrotu.   

W pewnym stopniu winę za postępowanie producentów ponoszą także użytkownicy 
dokonując zakupu tańszych maszyn po niższych cenach. Takie postępowanie przedsiębiorcy 
uzasadniają brakiem wystarczających środków inwestycyjnych na zakup maszyn znanych  
i sprawdzonych marek. Należy także dodać słabą znajomość przepisów prawa  
w przedmiotowym zakresie. Niewiedza ta przejawia się nieprawidłowym podejściem 
pracodawców, którzy przed zakupem nowej maszyny ignorują obowiązek dokładnej jej 
weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań zasadniczych np.: wyposażenia w odpowiednie 
urządzenia zabezpieczające stref niebezpiecznych, odpowiedniego oznakowania (znak CE, 
dane identyfikujące producenta, maszynę), dołączenia odpowiedniej instrukcji obsługi wraz  
z deklaracją zgodności WE, opisu elementów sterowniczych umożliwiającego ich identyfikację, 
czy ostrzeżeń umieszczonych na wyrobie. 

 
B. ODZIEŻ OCHRONNA 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 10 kontroli, w wyniku których ocenie 
poddano 10 środków ochrony indywidualnej - odzieży ochronnej. Skontrolowane zakłady 
zatrudniały 1870 osób w tym 1752 pracowników. 
 
Kontrola wyrobów wg. kategorii:    

Liczba skontrolowanej odzieży ochronnej 

kategorii I kategorii II kategorii III 

                  3 3 4 

 

Wyszczególnienie Liczba  

Skontrolowane wyroby ogółem, w tym: 10 

-  spełniające zasadnicze i inne wymagania 6 

-  niespełniające zasadniczych i/lub innych wymagań 4 

Wyroby, wobec których działania zakończono na etapie kontroli w 
wyniku pozytywnych dobrowolnych działań naprawczych 

1 
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Rodzaj nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie dokonanych przez inspektorów pracy kontroli  

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba wyrobów 
skontrolowanych 

w tym zakresie  
 

Liczba wyrobów ze 
stwierdzoną 

nieprawidłowością 

Brak oznakowania CE 10 0 

Nieprawidłowe oznakowanie CE 10 0 

Brak deklaracji zgodności 10 0 

Nieprawidłowa deklaracja zgodności 10 2 

Brak udziału jednostki notyfikowanej - § 34 
ust.1 oraz § 40 lub 41 rozp. MG w spr. 
zasadniczych wymagań dla śoi 

7 0 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami: 10 4 

-   nieprawidłowości dotyczące 
budowy/wykonania  

10 0 

-   brak lub niewłaściwe znakowanie 
(identyfikacja, piktogramy itp.) 

10 2 

-   brak instrukcji użytkowania 10 0 

-   instrukcja w języku obcym 10 0 

-   nieprawidłowa zawartość instrukcji 10 4 

 
Wnioski wynikające bezpośrednio z kontroli 
Każdego roku poddawane są kontroli inne grupy środków ochrony indywidualnej, w związku  
z tym, nie można porównać wprost wyników kontroli. Należy jednak stwierdzić, że corocznie 
stwierdzane są podobne, powtarzające się nieprawidłowości. 
        
W przypadku odzieży ochronnej, zaliczonej do kategorii I, która chroni przed zimnem, w celu 
wprowadzenia jej na rynek producenci stosują następujące postępowanie, wprowadzając  
w błąd odbiorców, a mianowicie:  
- odzież zaliczana jest do środków ochrony indywidualnej I kat. i nazwana np. jako odzież 

robocza, ale jest też środkiem ochrony indywidualnej (producent może odzieży nadać 
dowolną nazwę), 

- ze względu na zaliczenie do kat. I nie podlega ona badaniu typu przez jednostkę 
notyfikowaną i nie otrzymuje certyfikatu oceny typu WE, co ogranicza koszty jej 
wytworzenia, 

- ograniczenie kosztów następuje także na etapie produkcji, ponieważ nie podlega ona 
rygorystycznym procedurom i nie musi zapewnić ochrony przed zimnem w odpowiedniej 
klasie. Dla środków ochrony indywidualnej I kat. użytkownik sam ocenia poziom 
skuteczności działania w stosunku do minimalnych zagrożeń, przed jakimi ta odzież chroni, 

- odzież taka jest sprzedawana jako chroniąca przed zimnem lub chłodem.  
Na etapie sprzedaży producenci wprowadzają w błąd odbiorców, ponieważ odzież chroniąca 
przed zimnem lub chłodem nie może być zaliczona do środków ochrony indywidualnej kat. I. 
Odzież ta zaliczana jest do kat. II i podlega badaniu typu przez jednostkę notyfikowaną. 
Powinna mieć szczegółową instrukcję użytkowania i odpowiednią deklarację zgodności. Jest to 
świadome działanie w celu obniżenia kosztów, nie biorące pod uwagę zdrowia pracowników.  

 
2.9. ELIMINOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZWIĄZANYCH Z NIEWŁAŚCIWĄ 
ORGANIZACJĄ STANOWISK PRACY W STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM 

 
Dokonano kontroli w 15 zakładach, w których istniało zagrożenie związane z możliwością 
wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej ze względu na:   
- prowadzenie procesu malowania natryskowego z zastosowaniem farb i lakierów  

o właściwościach wysoce łatwopalnych,  
- prowadzenie procesu malowania proszkowego,  
- stosowanie procesu technologicznego z użyciem sypkich palnych produktów rolnych, 
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- magazynowanie i przetwarzanie rozdrobnionego materiału drzewnego.  
W kontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie 943 pracowników, w tym 118 

kobiet, 2 młodocianych i 39 niepełnosprawnych. Na podstawie umów cywilnoprawnych 
pracodawcy zatrudniali łącznie 15 osób. W miejscach, w których istnieje możliwość pojawienia 
się atmosfery wybuchowej, w kontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie 105 osób.    

 
Kontrolowane zagadnienia i stwierdzone nieprawidłowości: 
- brak dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem stwierdzono w 4 zakładach zaliczonych 

do grupy „3”;  5 zakładach  zaliczonych do grupy „1”. W pozostałych 8 zakładach  
w dokumentach zabezpieczenia przed wybuchem nieprawidłowości stwierdzano  
w większym lub mniejszym zakresie. Nie stwierdzono w kontrolowanych dokumentach 
zabezpieczenia przed wybuchem, całkowitego braku wykazu zastosowanych środków 
ochronnych zapobiegających tworzeniu się mieszaniny wybuchowej, zapobiegających 
zapłonowi mieszaniny wybuchowej oraz ograniczających szkodliwy efekt wybuchu,  

- koniecznych do zastosowania środków technicznych ograniczających prawdopodobieństwo 
wystąpienia atmosfery wybuchowej i występowania źródeł zapłonu nie określono w czterech 
zakładach zaliczonych do grupy „3” oraz czterech zakładach zaliczonych do grupy „1”;  nie 
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania technicznych środków wymienionych 
w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem. W niektórych kontrolowanych 
dokumentach stwierdzano natomiast, że wykazy zastosowanych technicznych środków 
ochronnych nie są kompletne. Nie uwzględniały one np.: usuwania na zewnątrz 
pomieszczenia zagrożonego wybuchem zbędnych urządzeń elektrycznych jak 
np.włączników wentylacji czy oświetlenia,  zastosowania powierzchni odciążeniowych. 
Podstawowym stosowanym zabezpieczeniem technicznym we wszystkich kontrolowanych 
zakładach była wentylacja stanowiskowa zapewniająca minimalizację zasięgu 
wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem (kabiny, ściany lakiernicze, ale również komory 
lakiernicze i całe systemy lakiernicze składające się  komór malarskich, odparowania  
i suszenia). Innymi stosowanymi środkami było uziemienie ochronne oraz wykonanie 
posadzki w sposób zapewniający skuteczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych 

- w 13 zakładach stwierdzano nieprawidłowości polegające m.in. na: całkowitym lub 
częściowym braku oznakowania, stosowaniu oznakowania nieprawidłowego lub 
nieaktualnego,  

- w żadnym z kontrolowanych zakładów nie stwierdzono w wyznaczonych strefach 
zagrożenia wybuchem urządzeń wykonanych w sposób zagrażający zainicjowaniom 
zapłonu mieszaniny wybuchowej, 

- w okazywanych dokumentach zabezpieczenia przed wybuchem nie zawsze dokonuje się 
szczegółowej oceny prawidłowości doboru poszczególnych urządzeń elektrycznych 
zainstalowanych w obrębie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem (nie zawierały one 
określenia minimalnego stopnia ochrony urządzeń technologicznych), 

- brak określających szczegółowo zasad wykonywania prac w wyznaczonych strefach 
zagrożenia wybuchem stwierdzono w 7 zakładach. Nieprawidłowości polegały na 
niedostarczeniu pracownikom opracowanych instrukcji lub instrukcji zaktualizowanych, 

- w 9 zakładach stwierdzano w mniejszym lub większym zakresie nieprawidłowości dotyczące 
wyposażenia pracowników w odzież ochronną antyelektrostatyczną oraz w środki ochrony 
oczu i twarzy, rękawce ochronne, środki ochrony dróg oddechowych.  

 
Zestawienie zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych 
 
W wyniku kontroli wydano łącznie 102 decyzje (dotyczyły 624 pracowników) oraz 39 wniosków 
zawartych w 11 wystąpieniach (dotyczyły łącznie 440 pracowników). 

 
Podsumowanie 
- sporządzana dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa w strefach zagrożenia wybuchem 

nie spełnia nadal wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki,  
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- w porównaniu z wynikami kontroli przeprowadzonych w 2013 roku nie można 
zaobserwować trwałej, wyraźnej poprawy stanu przestrzegania przepisów, 

- w większości przypadków istniejące nadal uchybienia dotyczące sposobu przeprowadzenia 
oceny ryzyka na stanowiskach pracy z istniejącą atmosferą wybuchową i sporządzenia  
w tym zakresie dokumentacji wynikają z braku specjalistycznej wiedzy, w tym znajomości 
metodyki dokonywania oceny, 

- do przeprowadzenia oceny ryzyka na stanowiskach pracy, na których występuje zagrożenie 
wybuchem oraz sporządzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem przystępują 
osoby o różnym profilu przygotowania zawodowego oraz doświadczeniu, 

- największą liczbę nieprawidłowości stwierdzano w opracowaniach sporządzanych przez 
pracowników służby bhp lub przez zewnętrzne podmioty świadczące działalność w  zakresie 
wykonywania zadań służby bhp, 

- podejmowane przez pracodawców liczne działania w celu wyeliminowania zagrożenia 
wybuchem nie mają często bezpośredniego związku z dokonywaną oceną ryzyka i treścią 
dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem. W związku z powyższym 
dokument ma często charakter czysto formalny i nie jest wykorzystywany w bieżącej pracy, 
o czym świadczą stwierdzane niedoskonałości w treści i brak aktualizacji. 

 
2.10. OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH PRZY EKSPLOATACJI WÓZKÓW 
JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM  
 

A. W MAGAZYNACH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH 
Zakresem kontroli objęto wózki z napędem silnikowym eksploatowane w magazynach 

wielkopowierzchniowych.  Skontrolowanych zostało 11 zakładów (7 zakładów prowadzących 
działalność handlową, 2 zakłady produkujące wyroby z drewna, 1 zakład produkujący napoje 
oraz 1 zakład zajmujący się produkcją maszyn i urządzeń). 

Liczba pracujących  - 1.803 osoby, zatrudnionych w ramach stosunku pracy 1.771,   
w tym 633 kobiety i 29 osób niepełnosprawnych. Liczba wózków podlegających kontroli - 91.  
 
Najczęściej występujące nieprawidłowości 
- nieposiadanie programów szkolenia wstępnego - instruktażu stanowiskowego, 

uwzględniających zagrożenia występujące przy obsłudze wózków lub posiadanie tylko 
ramowego programu instruktażu stanowiskowego określonego w rozporządzeniu w sprawie 
szkolenia z zakresu bhp (dotyczy 42,1% zbadanych pracowników i 36,4% skontrolowanych 
zakładów), 

- nieposiadanie programów szkolenia okresowego z zakresu bhp uwzględniającego 
zagrożenia występujące przy obsłudze wózków (dotyczy 28,2% zbadanych pracowników  
i  18,8% skontrolowanych zakładów, 

- badania lekarskie (nieprawidłowości wystąpiły w18,8% skontrolowanych zakładów),  
- kwalifikacje do obsługi wózków (dotyczy 27,3% skontrolowanych zakładów),  
- brak oznakowania wózka przeznaczonego tylko do przemieszczania ładunków zakazem 

przemieszczania osób. Na objętych kontrolą 89 wózków - w 22% wózkach stwierdzono brak 
takiego oznakowania lub było one całkowicie zniszczone czy nieczytelne,  

- nie opracowano zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, w tym nie określono 
dopuszczalnych prędkości poruszania się po drogach wewnątrzzakładowych (w 45,5% 
skontrolowanych zakładów),  

- w 30% zakładów nie wyznaczono i nie oznakowano dróg transportowych i komunikacyjnych. 
 
Analiza stanu faktycznego  

Nieposiadanie programów szkolenia wstępnego - instruktażu stanowiskowego oraz 
programów szkolenia okresowego z zakresu bhp przez pracodawców, powoduje pominięcie  
w trakcie szkoleń pracowników, spraw związanych z warunkami lokalnymi wykonywania 
transportu wózkami, tj. zagrożeń wynikających ze specyfiki wewnątrzzakładowych dróg 
transportowych, transportowanych elementów, zasad poruszania się wózkami po zakładzie, 
stosowanych w zakładzie znaków i sygnałów oraz nie przekazania informacji związanych  
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z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania wózków (potrącenie przez poruszający się wózek, 
upadek wózka z rampy, przyciśnięcie wózkiem lub transportowanym materiałem, prowadzenie 
wózka przez osoby nieuprawnione, obsługa i wymiana butli z gazem, wymiana i obsługa 
akumulatorów itp.). Nieprawidłowości wystąpiły prawie w połowie zakładów, co może świadczyć 
o słabej znajomości przepisów przez pracodawców lub braku albo źle działającej służbie bhp.  

Kolejną nieprawidłowością często występującą jest brak zabezpieczenia wózka przed 
uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. Wymóg zabezpieczenia wózka przed użyciem 
przez osoby trzecie wynika z instrukcji obsługi danego wózka jezdniowego, a także z instrukcji 
transportu wewnątrzzakładowego. Działania pracodawcy powinny obligować do przestrzegania 
postanowień ww. instrukcji.  

Poddawanie wstępnej i okresowej kontroli wózków oraz przestrzeganie zakazu 
dokonywania w wózkach zmian konstrukcyjnych lub demontażu urządzeń ochronnych  
i sygnalizacyjnych, znacząco wpływa na bezpieczeństwo pracy z wózkiem. Podczas kontroli 
stwierdzono niewielką liczbę użytkowanych wózków, dla których takich przeglądów nie 
dokonywano. Zagadnieniem zaniedbanym w zakładach jest organizacja ruchu wózków  
w transporcie wewnątrzzakładowym w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa,  
z uwzględnieniem wydzielenia i oznakowania dróg i przejść dla pieszych, parkowania wózków, 
prędkości ruchu wózków w różnych warunkach oraz cech wózków ułatwiających zachowanie 
bezpieczeństwa. 
 
Środki prawne  
Wydano ogółem 85 decyzji, w tym: 27 decyzji ustnych, 9 decyzji z rygorem natychmiastowej 
wykonalności, 1 decyzję skierowującą pracownika do innych prac. 
 
Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa  
Pracodawcy zakładów wykonujących prace transportowe dopuszczają się naruszeń prawa 
pracy, ponieważ: 
- obarczają nieprawidłowościami w zakresie eksploatacji wózków obsługę wózków, 
- drugoplanowo traktują przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stawiając 

na pierwszym miejscu wyniki ekonomiczne, 
- tolerują nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez osoby kierujące 

wózkami (np: pozostawianie kluczyków w stacyjkach wózków, tolerowanie rozwijania 
nadmiernych prędkości itp.), 

- mają słabą znajomość przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i 
przerzucają odpowiedzialność kontroli przestrzegania przepisów, na służbę BHP działającą 
w zakładzie, 

- osoby wykonujące zadania służby bhp mają słabą wiedzę w zakresie transportu wewnątrz 
zakładowego oraz pełnią rolę tej służby w ograniczonym zakresie, 

- pracownicy nie stosują się do zaleceń służby BHP działającej w zakładzie. 
  

Wyniki przeprowadzonych kontroli potwierdzają występowanie podobnych 
nieprawidłowości jak w latach ubiegłych. Wskazują na poprawę stanu przestrzegania przepisów 
bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym, a 
szczególnie wózków podnośnikowych, które zostały objęte dozorem technicznym. 

 Należy zwrócić uwagę, że w transporcie wewnątrzzakładowym zwłaszcza w 
magazynach wielkopowierzchniowych szczególną rolę odgrywają wózki zasilane energią 
elektryczną, gdzie głównym źródłem takiej energii są baterie akumulatorów, które wymagają 
codziennego serwisowania przez zakład, jak również okresowego przez firmy zewnętrzne.  

Transport wewnątrzzakładowy w magazynach wielkopowierzchniowych to również 
stosowane do załadunku i rozładunku pomosty oraz  rampy, które muszą być odpowiednie do 
wymiarów i masy ładunków przeznaczonych do transportu i na te zagadnienia pracodawcy 
powinni zwrócić szczególną uwagę w aspekcie bhp. 
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B. POZOSTAŁE ZAKŁADY 
        Kontrolę przeprowadzono w 34 zakładach, w tym w 23 zakładach przetwórstwa 
przemysłowego (5 zakładów produkujących wyroby z drewna, 6 zakładów produkcji 
spożywczej, 8 zakładów zajmujących się produkcją maszyn i konstrukcji stalowych do 
budownictwa, 4 zakłady innych branż), w 8 zakładach prowadzących działalność handlową  
i naprawy, w 2 zakładach prowadzących działalność budowlaną i w jednym zakładzie 
zajmującym się dostawą wody. Skontrolowane zakłady zatrudniały ogółem 3.568 osób,  
w ramach stosunku pracy 3.384 osób, w tym 876 kobiet. Liczba skontrolowanych wózków 
widłowych  - 135.  
 
Najczęściej występujące nieprawidłowości 
- nie zostało poddanych instruktażowi stanowiskowemu przy obsłudze wózków ok. 10% z 252 

pracowników, 
- pracodawcy nie posiadali programów szkolenia wstępnego - instruktażu stanowiskowego  

w stosunku do 31 pracowników dokonujących obsługi wózków, a programy z instruktażu 
stanowiskowego nie uwzględniały zagrożeń występujących przy obsłudze wózków  
w stosunku do 110 pracowników (kontrolą objęto 262 pracowników),  

- dotyczące m.in. niesprawnej sygnalizacji dźwiękowej i niesprawnych świateł 
sygnalizacyjnych, nieoznakowania wózka przeznaczonego tylko do przemieszczania 
ładunków znakami ostrzegawczymi o zakazie przemieszczania osób, nieoznakowanie 
wózka podnośnikowego wartością maksymalnego udźwigu, dopuszczanie wózków bez 
decyzji UDT zezwalającej na ich eksploatację - nie prowadzenie wstępnej i okresowej 
kontroli wózków przed oddaniem do użytkowania, nieprowadzenie rejestru z kontroli 
technicznej wózków, brak instrukcji bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wózków - wystąpiły 
w 73,5% kontrolowanych zakładów,  

- związane z transportem, tj. m.in. z pozostawianie wózków w sposób umożliwiający ich 
uruchomienie przez osoby nieupoważnione, nieoznakowanie, wyznaczenie dróg 
wewnątrzzakładowych, nieustalenie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych - 
wystąpiły w 82,3% kontrolowanych zakładów, 

- najmniejsza liczba nieprawidłowości dotyczyła: wyposażenia pracowników w odzież  
i obuwie robocze, wyposażenia pracowników w środki ochrony głowy - hełmy ochronne,   
a także przy magazynowaniu i składowaniu towarów.  

 
Zastosowano środki prawne:  
- 180 decyzji w tym 45 decyzji podlegających wykonaniu z art. 108 kpa i jedna decyzja  

skierowania pracownika do innych prac, 
- skierowano do pracodawców 11 wystąpień zawierających 13 wniosków,  
- nałożono 4 mandaty (7 wykroczeń) na kwotę 4.500 zł,  
- zastosowano 4 środki wychowawcze (ostrzeżenia) za 5 wykroczeń. 
 
Podsumowanie  

Pracodawcy rezygnują z nabywania wózków z mechanicznym układem podnoszenia, 
wyeksploatowanych, starej generacji bez daszków ochronnych lub kabin, bez dokumentacji 
technicznej, gdyż mają problemy z dostosowaniem wózków do wymogów przepisów 
technicznych i uzyskania decyzji UDT na eksploatację wózka. W użytkowaniu są wózki  
o nowych rozwiązaniach technicznych, a ich uruchomienie polega na wprowadzeniu 
odpowiedniego kodu i wciśnięcie przycisku uruchamiającego pracę silnika lub posiadają inne 
zabezpieczenia (bez założenia pasów bezpieczeństwa nie można wózkiem poruszać się po 
drodze lub jazda z minimalną prędkością). 

Na podstawie ocenianych zagadnień i ujawnionych nieprawidłowości należy stwierdzić, 
że ich skala jest uzależniona od branży kontrolowanego zakładu i liczby użytkowanych wózków, 
postępowania pracodawcy i średniego dozoru technicznego oraz ich świadomości. Najwięcej 
nieprawidłowości stwierdzono w zakładach przetwórstwa przemysłowego i w tych zakładach 
popełniono praktycznie wszystkie wykroczenia. W zakładach przetwórstwa przemysłowego, ze 
względu na występujące procesy technologiczne, eksploatację maszyn, urządzeń oraz 
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eksploatację większej ilości wózków występuje większe ryzyko doznania urazów przez 
pracownika spowodowanych przez wózek. Szczególnie źródłem zagrożenia jest przejeżdżanie 
wózka obok stanowisk pracy w halach produkcyjnych, magazynach, przewożenie konstrukcji o 
dużych gabarytach, zastawianie dróg transportowych paletami z ładunkami, przewożenie 
ładunku z dużą prędkością, nie używanie sygnału dźwiękowego do ostrzegania osób przed 
wjeżdżającym wózkiem z hali do innego pomieszczenia. 
 
2.11.  DZIAŁANIA KONTROLNE W CELU OGRANICZENIA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH  
Z NANOMATERIAŁAMI 

 
W 2014 roku po raz pierwszy przeprowadzono kontrole w 2 zakładach z zakresu 

występowania zagrożeń związanych z nanomateriałami, tj. w ramach czynności kontrolnych 
sprawdzono stopień znajomości przez pracodawców zagrożeń związanych z nanomateriałami 
jak i podjęte przez nich działania zapobiegawcze, tj.  
- instytut, w którym utworzono Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno - w ramach 

realizowanych projektów naukowych prowadzący badania na nanomateriałach. Prace 
naukowo- badawcze z zakresu chemii organicznej i chemii polimerów prowadzą 3 
pracownice.  

Celem zespołu jest uzyskanie i zbadanie właściwości i potencjalnych zastosowań 
nanocząstek węglowych i nanocząstek magnetycznych w przemyśle i ochronie zdrowia. 
Podczas realizacji badań naukowych stosuje się nanomateriały pochodzące z dwóch źródeł. 
Nanocząstki magnetyczne produkuje się we własnym zakresie. Natomiast nanorurki 
węglowe i fulereny C60, otrzymuje od firmy zewnętrznej. Producent nanorurek węglowych  
i fulerenów C60, opracował i dostarczył karty charakterystyki nanoproduktów. Przyjął on 
zagrożenia przypisane dla węgla, bez względu na rozmiar jego cząstek. W karcie 
charakterystyki, producent wymienił środki ostrożności dotyczące bezpiecznego 
postępowania z nanoproduktami i ich magazynowania. Zalecił unikania zanieczyszczeń 
oczu i skóry. Wskazał na potrzebę zapobiegania tworzeniu się w środowisku pracy pyłu  
i aerozoli. W przypadku wystąpienia narażenia pracownika na bezpośredni kontakt  
z nanorurkami lub fulerenami C60, wskazał na konieczność stosowania środków ochrony 
indywidualnej w postaci: okularów i rękawic ochronnych, masek z filtrem. Instytut 
wywiązując się z obowiązku wynikającego z art. 35 Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), zapoznał 
pracowników zespołu naukowego z kartami charakterystyki nanorurek węglowych  
i fulerenów C60 i udostępnił je do stałego korzystania. Brak informacji na temat 
ewentualnych szkodliwych oddziaływań nanocząstek magnetycznych i nanodrutów 
magnetycznych spowodował, że zespół naukowców wykonuje wszelkie prace pod 
dygestorium,   zapewniającym stanowiskowy mechaniczny odciąg powietrza. Opuszczana 
we frontowej części szyba zabezpiecza przed wszelkiego typu rozbryzgami. Pomieszczenie 
posiada ogólną, mechaniczną wentylację nawiewno- wywiewną. W celu zabezpieczenia 
pracowników zespołu, wykonujących pracę w kontakcie z czynnikami chemicznymi, w tym  
z nanocząstkami, wydano im do stosowania rękawice ochronne firmy GT-F-07C, rękawice 
robocze: lateksowe, nitrylowe, fartuch ługo i kwasoochronny, fartuchy robocze materiałowe 
białe, obuwie robocze, okulary ochronne, jednorazowe maseczki przeciwpyłowe. Są to 
produkty zgodne z normą EN 149:2001 +A1:2009. Wraz ze środkami ochrony indywidualnej 
przekazano pracownikom instrukcje ich stosowania, konserwowania i przechowywania. 
Instytut nie ma obowiązku sporządzenia karty charakterystyki, natomiast obowiązany jest 
dokonać identyfikacji zagrożeń związanych z wykonywaną pracą i poinformować 
pracowników o ryzyku zawodowym.  

- zakład produkujący chemię budowlaną z zastosowaniem komponentów sklasyfikowanych, 
jako stwarzające zagrożenie (produkcję realizuje 5 pracowników), 

Zakład produkcyjny zamieszczał na etykiecie, ulotce i stronie internetowej grupy 
impregnatów informację, że zawierają one „System nanoprotectis”. Wyroby są produkowane 
i konfekcjonowane poza zakładem. Na miejscu dokonuje się jedynie etykietowania 
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opakowań. Deklaracje producenta oraz karty techniczne półproduktów nie wskazują, aby 
produkty te zawierały w swoim składzie nanomateriały. W okazanych kartach 
charakterystyki impregnatów, sklasyfikowanych jako szkodliwe (Xn), producent nie zamieścił 
informacji, aby w mieszaninach występowały nanocząstki. Oznaczenie „nanoprotectis” 
zastosowano  po raz pierwszy w roku 2008, czyli przed ukazaniem się zalecenia Komisji 
Europejskiej. Zapis umieszczono w celach marketingowych, nie stosując jakichkolwiek 
dodatków sklasyfikowanych obecnie jako nanocząstki. Podczas kontroli, zakład podjął 
decyzję o zaprzestaniu zamieszczania na etykiecie oznaczenia „nanoprotectis”, mogącego 
sugerować, że produkty mogą zawierać nanocząstki. Pracodawca wyjaśnił, że czynności te 
podjął z uwagi na pojawiające się doniesienia o ewentualnym szkodliwym oddziaływaniach 
nanocząstek na organizm ludzki i środowisko. Stwierdzono zatem, że zakład nie posiadał 
wiedzy w zakresie występowania nanocząstek w realizowanych procesach produkcyjnych.  
Dążąc do zabezpieczenia pracownika przed czynnikiem o właściwościach żrących, 
prawidłowo wyposażył go w ubranie chemoodporne, rękawice kwasoodporne, okulary 
ochronne oraz buty chemoodporne. Ponadto: 
- nie ustalono, czy występuje zjawisko przedostawania się nanocząstek do środowiska 

pracy. W celu zabezpieczenia pracowników przed ewentualnym narażeniem na 
nanocząsteczki, zastosowano w hali produkcyjnej wentylację mechaniczną ogólną 
nawiewno-wywiewną o krotności wymiany 2 w ciągu godziny oraz dodatkowo odciąg 
mechaniczny stanowiskowy, 

- przeprowadzona analiza procesu produkcyjnego, nie wykazała występowania 
nanocząstek podczas jego realizacji. Na dodatkową uwagę zasługuje fakt, że zakład nie 
prowadził na bieżąco aktualizacji obowiązujących wewnątrzzakładowych dokumentów; 
Przykładem jest brak aktualizacji w spisie substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako 
stwarzające zagrożenie, 

- ocena ryzyka zawodowego nie zawierała w pełni, niebezpiecznych właściwości 
czynników; Nie uwzględniono ewentualnego zagrożenia związanego z występowaniem 
w procesie technologicznym nanocząstek. 

Na uwagę zasługują także pozytywne działania polegające na wytypowaniu  
i dokonaniu pomiarów stężenia zapylenia na hali produkcyjnej oraz odnotowaniu w rejestrze 
i karcie czynnika szkodliwego. W magazynach zapewniono stałą wymianę powietrza 
poprzez wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną. W celu zapewnienia możliwości 
bezpiecznego usunięcia ewentualnych awaryjnych wycieków czynników chemicznych,  
w tym stwarzających zagrożenie, wyposażono magazyny w przewoźny zestaw sorbentów. 
Umieszczono w nim sorbent, maty oraz środki ochrony indywidualnej umożliwiające 
bezpieczne wykonanie czynności usunięcia wycieku. 

 
Przyczyny naruszeń prawa to m.in.:  
- skomplikowana forma definicji nanocząstek, przysparzająca problemy w jej praktycznym 

zastosowaniu. Szczególne trudności w interpretacji sprawiają procentowe zawartości 
aglomeratów lub agregatów, 

- brak jednoznacznej identyfikacji zagrożeń ze strony nanocząstek.  Powodem niewiedzy jest 
brak stosownych badań naukowych. Informacje ze źródeł popularnonaukowych są 
sprzeczne, 

- brak ograniczeń w zakresie możliwości stosowania hasła „nanocząstka” w nazwie 
produktów, 

- brak umiejętności identyfikacji zagrożeń w ramach dokonywania oceny ryzyka zawodowego. 
Sporządzana przez służbę bhp ocena nie uwzględnia zagrożeń ze strony nanocząstek, 

- brak zrozumienia przepisów zobowiązujących do udostępniania pracownikom instrukcji bhp. 
W wyniku kontroli wydano 4 decyzje dotyczące zagadnień regulujących zagadnienia związane  
z zagrożeniem stwarzanym przez nanocząstki.  

 
Podsumowanie 

Przeprowadzone w bieżącym roku kontrole, są pierwszymi które dotyczą zagrożeń 
związanych ze stosowaniem i występowaniem w środowisku pracy nanomateriałów. Liczne 
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doniesienia w mediach w zakresie szkodliwości lub wręcz pożądanych efektów działań 
nanocząstek wprowadzają w błąd zarówno przedsiębiorców jak i użytkowników produktów. 
Stosowane w celach marketingowych nazwy wskazujące na występowanie w produkcie 
nanocząstek, nie są poparte żadnymi badaniami.  Laboratoria naukowe prowadzą badania nad 
praktycznym zastosowaniem nanocząstek, z pominięciem prac, mających na celu ustalenie ich 
ewentualnego szkodliwego oddziaływania na człowieka i środowisko. 
 
 

3. DZIAŁALNOŚĆ - ZADANIA WŁASNE 
 
3.1. OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH ZWIĄZANYCH Z EKSPLOATACJĄ 
MASZYN I URZĄDZEŃ W ZAKŁADACH PRODUKUJĄCYCH STOLARKĘ Z PCV  
I ALUMINIUM 
 

Celem kontroli było rozpoznanie i wyeliminowanie zagrożeń w zakładach zajmujących 
się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych, w szczególności stolarki z PCV. Zwrócono 
szczególną uwagę na zagrożenia wynikające z eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych 
wykorzystywanych w procesie produkcji oraz na wyposażenie pracowników i użytkowanie 
środków ochrony indywidualnej. 
 
 Skontrolowano 18 przedsiębiorstw, w których pracę świadczyło 375 osób, w tym: 
 
- 353 zatrudnionych w ramach stosunku pracy (w tym 89 kobiet, 3 niepełnosprawnych), 
- 18 osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, 
- 2 podmioty samozatrudniające się. 

 

 
 

Najczęściej występujące nieprawidłowości  
 
Stanowiska i procesy pracy 
- brak lub nieprawidłowo opracowane instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania prac na stanowisku szklenia okien. Uchybienia w przedmiotowym zakresie 
stwierdzono u 11 przedsiębiorców, 

11 (55%) 6 (30%) 

3 (15%) 

Zestawienie skontrolowanych zakładów pracy pod względem liczby 
zatrudnionych 

Liczba kontroli w zakładach zatrudniających do 9 osób.

Liczba kontroli w zakładach zatrudniających od 10 do 49 osób.

Liczba kontroli w zakładach zatrudniających od 50 do 249 osób.
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- kontrole wykazały, iż 5 pracodawców nie opracowało instrukcji bhp dotyczącej ręcznych 
prac transportowych i 10 instrukcji bhp dotyczącej magazynowania i składowania 
materiałów wykorzystywanych w procesie pracy i wyrobów gotowych. 

 
Maszyny i urządzenia techniczne 
- w związku z ustaleniem nieprawidłowości dotyczących technicznych środków ochronnych 

stosowanych w maszynach wykorzystywanych do produkcji stolarki okiennej, wydano 
łącznie 47 decyzji w 15 przedsiębiorstwach, 

- u 11 pracodawców stwierdzono 13 uchybień dotyczących treści instrukcji bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy obsłudze poszczególnych maszyn, 

- wydano 10 decyzji regulujących nieprawidłowości dotyczące elementów sterowniczych 
mających wpływ na bezpieczeństwo obsługi obrabiarek do przetwórstwa tworzyw 
sztucznych oraz metali. 

 
Środki ochrony indywidualnej 
- w 4 podmiotach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyposażania pracowników 

wykonujących czynności związane z ręcznym transportem szyb zespolonych, tafli szklanych 
w środki ochrony kończyn górnych w postaci ochraniaczy przedramion zabezpieczających 
przed urazami mechanicznymi. 

- 5 przedsiębiorców nie posiadało aktualnych badań i pomiarów natężenia hałasu 
emitowanego przez maszyny wykorzystywane przez pracowników podczas pracy. 

 
Ocena ryzyka zawodowego 
- w 8 przedsiębiorstwach nie dokonano i nie udokumentowano oceny ryzyka zawodowego 

związanego z wykonywaniem przez pracowników prac związanych z obsługą maszyn 
wykorzystywanych przy produkcji stolarki okiennej, natomiast w 4 sporządzono ją w sposób  
niedostateczny. 
 

Najczęściej nieprawidłowości dotyczyły następujących maszyn: 
 
- frezarek do odwodnień, które nie posiadały zabezpieczeń eliminujących możliwość 

rozpoczęcia i kontynuacji procesu obróbki przy zaniku ciśnienia w układzie zasilania 
sprężonym powietrzem uchwytu pneumatycznego przeznaczonego do mocowania 
obrabianego materiału, 

- frezarek do słupka, które nie posiadały technicznych środków ochronnych eliminujących 
możliwość bezpośredniego dostępu do strefy roboczej niepracującej części głowicy 
frezarskiej, 

- zgrzewarek czterogłowicowych, które nie zostały wyposażone od stron bocznych  
w techniczne środki ochronne eliminujące możliwość bezpośredniego dostępu do strefy 
roboczej głowic zgrzewających w trakcie pracy maszyn. Powyższe umożliwiało dostęp do 
stref roboczych ruchomych głowic zgrzewających po stałej i ruchomej stronie zgrzewarek  
z lustrem zgrzewającym i pionowym dociskiem, 

- stacjonarnych wkrętarek automatycznych, które nie posiadały osłon zabezpieczających 
przed możliwością bezpośredniego dostępu do strefy roboczej posuwu głowicy pracującej  
w osi pionowej, 

- pilarek tarczowych dwugłowicowych, które nie posiadały osłon uniemożliwiających dostęp 
do strefy skrawania pił tarczowych, gdy zespół pił znajduje się w położeniu spoczynkowym 
(wyjściowym).  
 

Wydane środki prawne: 
 
 161 zarządzeń nakazowych, w tym: 

- 24 nakazy na piśmie zawierające 131 decyzji, 
- 25 decyzji z terminem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa, 
- 1 decyzję wstrzymującą pracę, 
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- 23 decyzje wstrzymujące eksploatacje maszyn, 
- 2 decyzje dotyczące wykonania badań i pomiarów, 
 

 6 wystąpień zawierających 10 wniosków. 
 
Na pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami nałożono 5 mandatów na łączną kwotę 
5.100 zł oraz  zastosowano 1 środek wychowawczy.  
 
3.2. OGRANICZENIE WPŁYWU CZYNNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH I SZKODLIWYCH  
W ZAKŁADACH BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH 
 

Przeprowadzono 10 kontroli zakładów uczestniczących w procesie naprawy pojazdów 
samochodowych zatrudniających łącznie 217 pracowników. W dwóch zakładach zatrudniano  
w celach nauki zawodu pracowników młodocianych. Przedmiotem działalności zakładów są 
m.in. prace blacharsko- lakiernicze, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 
sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych oraz części i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych, pomoc drogowa. Wśród objętych kontrolą zakładów, osiem zajmowało się 
tylko naprawą karoserii i powłok lakierniczych.  

 
Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości 
- brak aktualnych pomiarów czynników szkodliwych w 5 zakładach, 
- brak programów szkoleń bhp w 5 zakładach oraz nieuwzględnienie w programie szkoleń 

zagrożeń czynnikami chemicznymi, 
- brak oznakowania miejsc składowania czynników chemicznych stwarzających zagrożenie  

w 4 zakładach, 
- nie uwzględnienie zagrożeń stwarzanych przez czynniki szkodliwe, w tym chemiczne  

w 10 zakładach. 
 

Z ustaleń inspektorów pracy wynika, że najwięcej nieprawidłowości wystąpiło w zakresie 
narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi oraz w zakresie szkoleń bhp. Liczne 
nieprawidłowości dotyczyły magazynowania i składowania czynników chemicznych. Natomiast 
najmniej nieprawidłowości wystąpiło z grupy stanowiska i procesy pracy. 

Żaden z zakładów nie okazał pomiarów, które wskazywałyby na występowanie na 
stanowiskach pracy przekroczeń NDN, NDS, NDSCh czynników szkodliwych. W ocenach 
ryzyka nie ujmowano występowania czynników szkodliwych. Natomiast w tych opracowaniach, 
które uwzględniały zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych, nie 
dokonywano okresowej aktualizacji wartości wskazanych w ocenach.   

Obiekty i pomieszczenia pracy zakładów blacharsko- lakierniczych, pod względem 
wysokości, powierzchni i kubatury zostały dostosowane do wymagań określonych  
w obowiązujących przepisach. Prace lakiernicze realizowano w wyodrębnionych 
specjalistycznych kabinach. Na stanowisku blacharza stosowano urządzenia odpylające. 
Czynniki chemiczne przechowywane były w opakowaniach producenta, na których znajdowały 
się wymagane oznakowania i informacje ostrzegawcze, a także instrukcje prawidłowego 
postępowania (dotyczy to zarówno szpachli, utwardzaczy, lakierów rozpuszczalników lub 
rozcieńczalników).  

Największą liczbę czynników chemicznych stosowanych w zakładach blacharsko-
lakierniczych stanowiły lakiery (barwniki lakierów). Przechowywanie preparatów w oryginalnych, 
dostarczonych przez producenta opakowaniach na specjalistycznych regałach zapewniało ich 
stabilność i właściwą identyfikację. Zainstalowanie regałów w wyodrębnionych pomieszczeniach 
skutecznie wyeliminowało dostęp do niebezpiecznych preparatów chemicznych osób 
postronnych. Nie zamieszczano przy wejściach do pomieszczeń znaków ostrzegawczych  
i czytelnych informacji o zagrożeniach ze strony magazynowanych czynników chemicznych.  

 Pozytywnym przykładem zasługującym na podkreślenie, jest fakt zapewnienia w małych 
zakładach realizacji zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Większa liczba pracowników, 
a tym samym zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wymusza na pracodawcy 
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utworzenie w zakładzie służby bhp lub co najmniej powierzenie realizacji tych zadań 
specjaliście spoza zakładu pracy. Służba ta nie posiada specjalistycznej wiedzy, wymaganej 
przy stosowaniu czynników chemicznych. Opracowane przez służbę instrukcje bhp nie odnoszą 
się do faktycznie wykonywanych prac i stosowanych czynników chemicznych. Zawierają jedynie 
ogólne zasady wykonywania pracy w zakładzie. 

 
Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 
- nieznajomość przepisów w zakresie ochrony zdrowia przy pracach w kontakcie  

z czynnikami niebezpiecznymi,  
- trudności związane z właściwą interpretacją przepisów dotyczących czynników szkodliwych, 

w tym stwarzających zagrożenie,  
- przyjęcie błędnej tezy o niskiej szkodliwości stosowanych farb i podkładów wodnych  

w procesie technologicznym malowania natryskowego, 
- przekonanie, iż stosowane w procesie technologicznym malowania natryskowego 

tzw.podkłady wodne eliminują zagrożenie pożarem w warsztatach lakierniczych.  
 

Zastosowane środki prawne 
W wyniku kontroli wydano 50 decyzji (dotyczyły łącznie 238 pracowników).  

W 3 decyzjach zobowiązano pracodawców do natychmiastowego ich zrealizowania, z uwagi na 
ochronę życia i zdrowia pracowników. Skierowano także do pracodawców 6 wystąpień, 
zawierających łącznie 11 wniosków. 

Analiza wyników kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach blacharsko-
lakierniczych wykazała, iż stan ten jest zadawalający. Kontrolą objęto mikro i małe 
przedsiębiorstwa.  

 
3.3. OGRANICZENIE WPŁYWU CZYNNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH I SZKODLIWYCH  
W ZAKŁADACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ OBRÓBKĄ KAMIENIA 

 
 W ramach tematu przeprowadzono 21 kontroli w zakładach zajmujących się obróbką 

kamienia. Pracę wykonywało ogółem 129 pracujących, z czego 105 zatrudnionych w ramach 
stosunku pracy, 22 osoby w ramach umów cywilno-prawnych w tym 2 cudzoziemców (na 
podstawie umów cywilno- prawnych), przy obróbce kamienia nie zatrudniano pracowników 
młodocianych czy też niepełnosprawnych. 

 
Zastosowane środki prawne 
Wydano ogółem 178 decyzji nakazowych, w tym: 

 136 decyzji pisemnych zawartych w 25 nakazach, 

 42 decyzje ustne, w tym: 
- 21 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn (w 3 zakładach), 
- 5 decyzji wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych, 
- 1 decyzję skierowania do innych prac dotyczącą 1 pracownika, 

oraz 11 wniosków zawartych w 7 wystąpieniach. 
Za popełnione wykroczenia zastosowano: 
- 3 mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 3.000 zł, za popełnienie 7 wykroczeń, 
- 4 środki wychowawcze w tym 3 ostrzeżenia i jedno pouczenie - za popełnienie 8 wykroczeń. 

 
Stwierdzone nieprawidłowości 
Najczęściej występujące nieprawidłowości: 
- brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne eksploatowanych maszyn i urządzeń 

technicznych, tj. brak osłon, nieprawidłowe lub niepełne osłony mechanizmów napędowych, 
innych części ruchomych maszyn lub osłon nieroboczych części narzędzi, nieprawidłowości 
innych urządzeń zabezpieczających (nieprawidłowość stwierdzona w 14 zakładach), 

- brak pomiarów lub brak aktualnych pomiarów ochrony podstawowej urządzeń i instalacji 
elektrycznych oraz brak pomiarów ochrony przy uszkodzeniu urządzeń i instalacji 
elektrycznych (w 6 zakładach), 



II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA  

 

OIP Białystok  Strona 56 
 

- brak aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowa: hałasu, drgań 
mechanicznych, zapylenia (dotyczy 7 zakładów), 

- brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje bhp dotyczące stosowanych w zakładzie 
procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami 
wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, brak instrukcji prac transportowych 
prowadzonych w zakładzie (7 zakładów),  

- brak lub niewłaściwe opracowanie instrukcji magazynowania i składowania (w 5 zakładach), 
- nieprawidłowości dotyczące szkoleń wstępnych z zakresu bhp - instruktaż stanowiskowy, 

instruktaż ogólny, szkolenia okresowe z zakresu bhp, programy szkoleń z zakresu bhp 
(dotyczy 8 zakładów), 

- nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji z oceny ryzyka 
zawodowego (w 9 zakładach), 

- niewłaściwa eksploatacja instalacji elektrycznych, głównie w zakresie przyłączenia do sieci 
eksploatowanych w zakładach maszyn stacjonarnych do obróbki kamienia - nie 
zastosowano łatwo odróżniających się i odpowiednio oznakowanych urządzeń służących do 
odłączenia od źródeł energii, przewody przyłączeniowe bezpośrednio wpięte do sieci, inne 
nieprawidłowości w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych m.in. brak ochrony 
podstawowej, 

- brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń 
technicznych, 

- niewłaściwe elementy sterownicze, urządzenia do uruchomienia i awaryjnego zatrzymania 
eksploatowanych maszyn. 

 
Podsumowanie 

Kontrolą objęte zostały zakłady kamieniarskie o zróżnicowanej wielkości, a co za tym 
idzie o zróżnicowanej liczbie osób wykonujących pracę w tych zakładach, tj. zakłady, w których 
zatrudniono od jednego pracownika lub zleceniobiorcy do 18 zatrudnionych pracowników. 
Wśród skontrolowanych zakładów można wyróżnić takie, w których pracodawcy podejmują 
działania i zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz takie, w których starania te 
są niewielkie lub ich nie ma - pracodawca zaniedbuje ten obszar działalności. 

Działalność kontrolowanej branży wskazuje na jej sezonowość i z tym związaną 
mniejszą aktywność produkcyjną i usługową w okresie zimowym. Dotyczy to mniejszych 
zakładów z okresowym zawieszaniem działalności w okresie zimowym. Duże zakłady utrzymują 
aktywność produkcyjną przez cały rok. Z analizy stwierdzonych nieprawidłowości wynika, że 
więcej nieprawidłowości i zaniedbań występuje w zakładach mniejszych, chociaż nie jest to 
regułą. 

 

3.4. OGRANICZENIE WPŁYWU CZYNNIKÓW NIEBEZPIECZNYCH I SZKODLIWYCH 
W  ZAKŁADACH STOSUJĄCYCH PROCES MALOWANIA PROSZKOWEGO 
 
Charakterystyka 15 skontrolowanych zakładów: 
- w kontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie 1.769 pracowników, w tym 169 

kobiet i 58 niepełnosprawnych. Na podstawie umów cywilnoprawnych pracodawcy 
zatrudniali łącznie 29 osób oraz 3 osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny 
rachunek, 

- w miejscach, w których istnieje możliwość pojawienia się atmosfery wybuchowej, w 
kontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie 112 osób, w tym 107 osób  
na podstawie umowy o pracę i 5 osób na podstawie umowy zlecenia. 

 
Kontrolowane zagadnienia dotyczyły głównie:  
 
Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej  
W 9 zakładach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania pomiarów 
stężenia zapylenia oraz natężenia hałasu na stanowiskach pracy zorganizowanych w malarni 
proszkowej. W pozostałych sześciu zakładach stwierdzano nieprawidłowości polegające na: 
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nieprzystąpieniu do przeprowadzenia pomiarów, niedotrzymaniu terminu kolejnego pomiaru. W 
tych zakładach, w których przeprowadzone były pomiary środowiska pracy na stanowisku 
malarza proszkowego, nie stwierdzano nieprawidłowości w zakresie prowadzenia rejestru 
czynników szkodliwych dla zdrowia. W pięciu kontrolowanych zakładach nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie wyposażenia 14 pracowników w środki ochrony indywidualnej, w 
tym odzież antyelektrostatyczną i obuwie. W pozostałych 12 zakładach stwierdzane 
nieprawidłowości polegały na: niedostarczeniu pracownikom wymaganego wyposażenia, 
dostarczeniu wyposażenia nie spełniającego wymogów oceny zgodności, niestosowaniu przez 
pracowników dostarczonego wyposażenia. Brak instrukcji użytkowania środków ochrony 
indywidualnej stwierdzono w 4 zakładach. 
 
Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne 
- w trzech zakładach stwierdzono brak aktualizacji spisu substancji chemicznych i mieszanin 

tj. nie uwzględniono w nim wszystkich materiałów chemicznych używanych w czasie trwania 
kontroli, 

- w procesie przygotowania powierzchni przed rozpoczęciem nanoszenia farby proszkowej 
pracodawcy używali różnorodnych produktów chemicznych, w tym klasyfikowanych jako 
stwarzające zagrożenie. Ustalono, że pracodawcy nie analizując oznakowania 
umieszczonego na poszczególnych opakowaniach z góry zakładają, że wszystkie farby 
posiadają identyczne właściwości, tj. nie są klasyfikowane jako niebezpieczne w związku  
z tym nie uzyskiwali kart charakterystyki stosowanych farb proszkowych, 

- nie opracowywano instrukcji dotyczących stosowania stwarzających zagrożenie materiałów 
chemicznych w 2 zakładach. W sześciu zakładach nie stwierdzono nieprawidłowości  
w zakresie organizowania prac szczególnie niebezpiecznych. Wykazu prac szczególnie 
niebezpiecznych nie opracowało 3 pracodawców,  

- w ośmiu zakładach występowały nieprawidłowości dotyczące zapewnienia pracownikom 
szczegółowych instrukcji urządzeń technologicznych użytkowanych w procesie malowania 
proszkowego,  

- w siedmiu zakładach stwierdzono, że mimo, iż posadzka w rejonie kabin proszkowych 
została uziemiona, pracodawcy nie przeprowadzili okresowych pomiarów,  

- brak oznakowania ostrzegającego o występowaniu zagrożenia wybuchem stwierdzono  
w 4 zakładach,  

- brak dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem stwierdzono w 7 zakładach. 
   
Wentylacja 
- podstawowym stosowanym zabezpieczeniem we wszystkich kontrolowanych zakładach 

było zapewnienie odpowiedniej wentylacji stanowiskowej w celu minimalizacji zasięgu 
wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem. W tym celu pracodawcy wyposażali stanowiska 
pracy w profesjonalne kabiny lakiernicze,  

- w kontrolowanych zakładach, w użytkowanych suszarkach komorowych stosowano także 
wentylatory powietrza obiegowego. W wielu malarniach w pobliżu pieców konwekcyjnych do 
zapiekania farb proszkowych stosowano dachowe wentylatory mechaniczne wyciągowe. 

 
Urządzenia i instalacje energetyczne 
Nieprzeprowadzenie pomiarów skuteczności działania zastosowanych środków ochrony od 
porażeń stwierdzono w 4 zakładach. W dokumentach zabezpieczenia przed wybuchem 
sporządzonych dla 5 firm nie dokonywano szczegółowej oceny prawidłowości doboru 
poszczególnych urządzeń elektrycznych zainstalowanych w obrębie wyznaczonych stref 
zagrożenia wybuchem. Okazywane dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem nie zawierały 
określenia minimalnego stopnia ochrony urządzeń technologicznych, który powinien być 
wprowadzony w związku z zastosowaną technologią.  

W pozostałych zakładach nie stwierdzono w wyznaczonych strefach zagrożenia 
wybuchem urządzeń wykonanych w sposób zagrażający inicjacją zapłonu mieszaniny 
wybuchowej. Powszechnie stosowaną praktyką jest usuwanie na zewnątrz pomieszczenia 
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zagrożonego wybuchem zbędnych urządzeń elektrycznych jak np. włączników wentylacji czy 
oświetlenia.  

W kontrolowanych zakładach dobór odpowiedniej kategorii urządzeń i systemów 
ochronnych odbywa się zwykle jeszcze na etapie projektowania linii technologicznych. 
Ewentualne nieprawidłowości mogą powstać w sytuacjach gdy np. zużyte urządzenie jest 
zastępowane innym. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w wyposażeniu instalacji jest 
najbardziej prawdopodobnym momentem powstawania nieprawidłowości w tym zakresie.  

Nieprawidłowości w zakresie zapewnienia ochrony urządzeń technicznych przed 
gromadzeniem się ładunków i skutkami elektryczności statycznej stwierdzono w  10 zakładach 
(np. stwierdzono nieskuteczne uziemienie kabiny, polegające na nieuziemieniu podestów 
roboczych, zastosowanie na podeście izolacyjnych dywaników z tworzywa sztucznego, 
zastosowanie podłączenia  ekwipotencjalnego do konstrukcji nośnej hali kabiny w jednym a nie 
w dwóch punktach oraz zainstalowanie osłony z tworzywa sztucznego w otworze 
technologicznym przeznaczonym do transportu detali).  

W pozostałych zakładach stwierdzono brak pomiarów lub nieterminowe prowadzenie 
pomiarów skuteczności odprowadzania ładunków elektrostatycznych w konstrukcjach 
przewodzących na stanowisku malowania, tj. kabin, przedmiotów malowanych oraz pistoletu 
aplikacyjnego.  
 
Zestawienie liczbowe zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych 

W wyniku kontroli wydano łącznie 166 decyzji, które dotyczyły 879 pracowników. 
Wydano 35 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 §1 Kpa. 
Wydano jedną decyzję wstrzymania prac oraz jedną skierowania jednego pracownika do innych 
prac. Skierowano 27 wniosków dotyczących łącznie 430 pracowników. 

 
Uzyskane efekty kontroli 
- w 12 zakładach usunięto nieprawidłowości w zakresie wyposażenia 83 pracowników  

w wymagane środki ochronne, w tym ubrania ochronne antyelektrostatyczne, rękawice, 
środki ochrony oczu oraz środki ochrony dróg oddechowych, 

- w 9 zakładach przeprowadzone zostały pomiary środowiska pracy na stanowiskach pracy 
zorganizowanych w malarniach,  

- w 9 zakładach zapewniono dostęp 92 pracownikom do aktualnych kart charakterystyki 
stwarzających zagrożenie substancji chemicznych i mieszanin, 

- w 4 zakładach dokonano oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne 
na stanowiskach pracy,  

- w 13 zakładach dokonano rzetelnej oceny ryzyka na stanowiskach pracy, na których 
występuje zagrożenie wybuchem lub dokonano weryfikacji istniejącej oceny ryzyka na 
stanowiskach pracy, na których występuje zagrożenie wybuchem, 

- w 14 zakładach sporządzono w wymaganym zakresie dokument zabezpieczenia przed 
wybuchem lub zapewniono poprawienie wartości merytorycznej dokumentów 
zabezpieczenia przed wybuchem,  

- w 11 zakładach usunięto nieprawidłowości w zakresie znakowania wyznaczonych stref 
zagrożenia wybuchem, 

- w 9 zakładach opracowano pisemne instrukcje wykonywania prac wiążących się  
z zagrożeniami wypadkowymi,  

- w 10 zakładach potwierdzono pomiarami sprawność zastosowanych środków chroniących 
przed gromadzeniem się ładunków i skutkami elektryczności statycznej.  

 
3.5. EGZEKWOWANIE PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRZY 
WYCINCE DRZEW W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 
 

Realizując temat przeprowadzono 12 kontroli u 9 przedsiębiorców. W zakładach prace 
związane z wycinką drzew wykonywało łącznie 67 osób, tj.: 28 pracowników oraz 39 osób 
pracujących w ramach umów cywilnoprawnych.   
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Najistotniejsze nieprawidłowości i ich przyczyny 
 
Organizacja stanowisk pracy - brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej wokół miejsca 
wykonywania prac, uniemożliwiającej dostęp osobom postronnym do wykonywania prac 
szczególnie niebezpiecznych. 
 
Maszyny i urządzenia techniczne - dotyczyło łącznie 10 pracowników - wykonywanie prac 
niesprawnymi technicznie 3 pilarkami (tj. bez hamulców lub wychwytników piły łańcuchowej), 
wykonywanie prac niesprawnym technicznie rębakiem, z uszkodzonym zabezpieczeniem 
powodującym natychmiastowe zatrzymanie walców podawczych i mechanizmu 
rozdrabniającego. 
 
Narażenie na działanie czynników szkodliwych - stwierdzono w 7 zakładach  
(w stosunku 16 pracowników) tj.: niewydanie ochronników słuchu lub antyprzecięciowych 
ochron kończyn dolnych, nieposiadanie antyprzecięciowych ochron kończyn dolnych w miejscu 
wykonywania prac pilarkami, niestosowanie ochronników słuchu lub osłony oczu i twarzy. 
 
Przygotowanie do pracy - stwierdzono w 7 zakładach (dot. 32 pracowników), w tym: 
nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp dla zatrudnianych pracowników oraz 
nie posiadanie lub posiadanie nieprawidłowych uprawnień do wykonywania prac pilarkami  
w pasie drogowym. 

 
Inspektorzy pracy, jako przyczyny naruszeń prawa przez pracodawców określili: 
- zaniedbania pracodawców i odpowiedzialnych pracowników w zakresie wymaganych 

szkoleń, stanu technicznego urządzeń oraz stosowania wymaganych środków ochrony 
indywidualnej,  

- brak skutecznego nadzoru nad wykonywaniem prac, wiele nieprawidłowości miało miejsce 
w czasie nieobecności pracodawców w miejscu prac, 

- brak jednoznacznych regulacji prawnych określających wymagania kwalifikacyjne 
pracowników obsługujących pilarki, 

- brak szczegółowych, powszechnie obowiązujących przepisów regulujących zasady 
prawidłowej organizacji i wykonywania prac w miejscach stwarzających zagrożenia  
o charakterze publicznym. 

 
Efekty przeprowadzonych kontroli 
W wyniku kontroli wydano: 
- 15 decyzji skierowania do innych prac łącznie 27 pracowników, którzy nie posiadali 

wymaganych uprawnień do wykonywania prac lub nie stosowali wymaganych środków 
ochrony indywidualnej, powyższe dotyczyło: 

 wykonywania prac pilarkami łańcuchowymi pomimo braku wymaganych uprawnień 
przez 14 pracowników, w 7 zakładach, 

 niestosowania przez 9 pracowników, w 5 zakładach antyprzecięciowych ochron 
kończyn dolnych, wymaganych w czasie pracy pilarką, 

 niestosowania przez 3 pracowników, w 3 zakładach ochronników słuchu, wymaganych 
w czasie pracy pilarką lub w związku z obsługą rębaka, 

 niestosowania przez 1 pracownika osłony oczu i twarzy, wymaganej w czasie pracy 
pilarką, 

- 4 decyzje wstrzymujące prace łącznie 15 pracowników, którzy wykonywali je  
w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia, powyższe dotyczyło: 

 nieuzasadnionego przebywania 4 pracowników w strefie niebezpiecznej wokół 
wycinanego drzewa, w trakcie wykonywania jego ścinki,  

 stosowania niesprawnych technicznie pilarek łańcuchowych, bez wymaganych 
urządzeń ochronnych przez 3 pracowników, zatrudnianych w 2 zakładach, 

 stosowania niesprawnego technicznie rębaka, bez wymaganego zabezpieczenia 
ochronnego przez 5 pracowników zatrudnianych w 1 zakładzie, 
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 niestosowania przez 1 pracownika hełmu ochronnego w czasie pracy, 

 niestosowania przez 2 pracowników, w 2 zakładach, antyprzecięciowych ochron 
kończyn dolnych w czasie pracy pilarką. 

- 1 decyzję zakazu dalszego wykonywania prac ze względu na brak skutecznego 
wygrodzenia miejsca ich wykonywania, w sposób eliminujący dostęp osób postronnych. 

 
W trakcie kontroli, inspektorzy pracy ujawnili popełnienie w 9 zakładach łącznie 23 wykroczeń. 
Nałożono 9 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 10.600zł, za popełnienie 
łącznie 22 wykroczeń oraz w stosunku do 1 obwinionego zastosowano środek oddziaływania 
wychowawczego w postaci pouczenia, za popełnienie 1 wykroczenia.  
W wyniku przeprowadzonych kontroli między innymi: 
- zlikwidowano w 1 zakładzie bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia 4 osób, 

wykonujących prace niezgodnie z obowiązującą technologią wykonywania prac. Dotyczyło 
to nieuzasadnionego przebywania w strefie niebezpiecznej wokół miejsca wykonywania 
ścinki drzew, 

- zlikwidowano w 1 zakładzie bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia osób 
postronnych, wynikające z braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej wokół miejsca 
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, 

- zlikwidowano w 3 zakładach bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia łącznie  
10 pracowników, wykonujących lub mogących wykonywać prace niesprawnymi technicznie 
pilarkami (5 pracowników, 5 pilarek) lub rębakiem (5 pracowników, 1 rębak), 

- zlikwidowano w 7 zakładach bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia dla łącznie  
16 pracowników, wykonujących prace bez wymaganych środków ochrony indywidualnej, 
tj.ochronników słuchu, osłon oczu i twarzy lub antyprzecięciowych ochron kończyn dolnych.  

- wyeliminowano w 2 zakładach nieprawidłowości w zakresie dopuszczania do pracy  
14 pracowników bez wymaganego szkolenia okresowego, 

- wyeliminowano nieprawidłowości w zakresie dopuszczania do pracy w 7 zakładach łącznie 
14 pracowników bez uprawnień pilarza, wymaganych do wykonywania prac pilarkami, 

- wyegzekwowano obowiązek dokonania prawidłowej oceny ryzyka zawodowego 
występującego na utworzonych stanowiskach pracy w 3 zakładach, zatrudniających łącznie 
12 pracowników. 

 
Podsumowanie wyników przeprowadzonych kontroli 
Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych w 2014r. u pracodawców kontrolowanych po 
raz kolejny przez inspektorów pracy można zauważyć, iż nie stwierdzono dopuszczania do 
pracy pracowników bez aktualnych badań lekarskich, pracodawcy dysponowali instrukcjami bhp 
oraz procedurami niezbędnymi do bezpiecznego wykonywania prac. Dokumenty te 
aktualizowane są przez służbę bhp (specjaliści spoza zakładu), realizującą swoje zadania 
najczęściej na podstawie wieloletnich umów o współpracy. 
 
Wyniki kontroli u pracodawców i przedsiębiorców kontrolowanych po raz pierwszy przez 
inspektorów pracy wskazują, że: 
- kontrolowane podmioty dysponują zdecydowanie mniejszym doświadczeniem  

i wiedzą w zakresie organizacji i nadzoru nad wykonywaniem wycinki drzew. W miejscach 
prac stwierdzano zdecydowanie więcej nieprawidłowości, najczęściej powodujących 
bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia osób wykonujących prace oraz osób 
postronnych, 

- właściciele podmiotów najczęściej stosowali wyłącznie powierzanie prac osobom trzecim na 
podstawie umów cywilnoprawnych, bez zatrudniania pracowników na podstawie stosunku 
pracy. Nie można wykluczyć, że umowy cywilnoprawne, zawierane na okres bezpośrednio 
poprzedzający rozpoczęcie kontroli, sporządzano w następstwie pojawienia się inspektora 
pracy w miejscu prowadzonej wycinki, 

- właściciele podmiotów nie współpracowali ze służbą bhp, co ogranicza możliwość 
uzyskiwania przez nich informacji o regulacjach prawnych określających zasady 
bezpiecznego wykonywania prac. Brak zatrudniania pracowników na podstawie stosunku 
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pracy wykluczał możliwość nakładania na przedsiębiorców obowiązków: opracowania 
instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, utworzenia służby bhp, dokonania oceny ryzyka 
zawodowego itp. Brak możliwości podjęcia środków prawnych w tym zakresie znacząco 
ogranicza możliwość ingerencji w poprawę stanu przestrzegania przepisów bhp w tych 
zakładach. 

 
3.6. EGZEKWOWANIE SPEŁNIENIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ BHP DLA MASZYN  
I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
 

Kontroli tematycznej poddano 46 podmiotów, które użytkują maszyny i urządzenia 
techniczne, które powinny zostać dostosowane do wymagań minimalnych. Ocenie w zakresie 
spełnienia wymagań minimalnych inspektorzy pracy poddali 467 maszyn.  
           
Skalę nieprawidłowości w przełożeniu na ilość skontrolowanych maszyn przedstawiono na 
poniższym wykresie. 
 

 
Legenda: 
1. czy maszyny były poddawane wstępnej kontroli przed przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy, 
2. czy maszyny były poddawane wstępnej kontroli po zainstalowaniu na innym stanowisku pracy  

lub w innym miejscu, 
3. czy maszyny były poddawane okresowej kontroli, 
4. czy jest prowadzony rejestr wyników kontroli maszyn, 
5. czy pracownicy mają dostęp do instrukcji użytkowania maszyny w zakresie:  użytkowania maszyn, 

występowania możliwych   do  przewidzenia sytuacji nietypowych, praktyki użytkowania maszyn, 
6. czy pracownicy mają dostęp do instrukcji BHP dotyczącej obsługi maszyny lub innego urządzenia 

technicznego, 
7. czy  maszyny zostały wyposażone w osłony (dobór, konstrukcja, usytuowanie), 
8. czy maszyny zostały wyposażone w inne urządzenia ochronne (dobór, konstrukcja, usytuowanie), 
9. czy maszyna została wyposażona w układ sterowania (elementy sterownicze - widoczność, 

identyfikowalność, oznakowanie, usytuowanie),    
10. czy układ sterowania został dobrany z uwzględnieniem możliwych uszkodzeń, defektów oraz 

ograniczeń jakie można przewidzieć w planowanych warunkach użytkowania maszyny, 
11. czy maszyna została wyposażona w urządzenie zatrzymania awaryjnego, 
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12. czy układ sterowania przeznaczony do zatrzymywania maszyny ma pierwszeństwo przed układem 
sterowania przeznaczonym do jej uruchamiania, 

13. czy ponowne uruchomienie maszyny jest możliwe tylko poprzez celowe zadziałanie na przeznaczony 
do tego celu układ sterowania po jej zatrzymaniu bez względu na przyczynę zatrzymania, 

14. czy maszyna została wyposażona w automatyczną sygnalizację (świetlna lub akustyczna) 
ostrzegawczą przed uruchomieniem maszyny, 

15. czy maszynę wyposażono w łatwo rozpoznawalne urządzenie służące do odłączania od źródeł 
energii, 

16. czy maszyna została wyposażona w znaki ostrzegawcze i oznakowania konieczne do zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników (jednoznaczność, zrozumiałość, łatwość dostrzeżenia), 

17. czy maszyna została wyposażona w środki ochrony przed zagrożeniami spowodowanymi emisją 
gazów, oparów, płynu lub pyłu, 

18. czy zostały zapewnione przejścia o odpowiedniej szerokości między maszynami a innymi 
urządzeniami, lub ścianami przeznaczone do obsługi maszyn lub innych urządzeń technicznych, 

19. inne minimalne wymagania (opis w protokole), 
20. czy w instalacji elektrycznej maszyn zapewniono skutecznie działające środki ochrony 

przeciwporażeniowej, 
21. czy pracodawca posiada decyzje UDT zezwalające na eksploatację maszyn podlegających 

nadzorowi UDT. 
 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa  
Podstawową przyczyną występujących nieprawidłowości jest niewystarczająca znajomość 
przez pracodawców lub kadrę zarządzającą przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki  
z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U.nr 
191, poz. 1596 z późn. zm.). W niektórych przypadkach istniało także przekonanie, że 
techniczne środki ochronne nie powinny być stosowane w maszynach „starych” 
skonstruowanych oraz wprowadzonych do użytku np. w latach 80, ponieważ nie zostały w nie 
wyposażone przez producenta. Stwierdzano także przypadki niewyposażania maszyn  
w techniczne środki ochronne z powodu trudnej sytuacji finansowej zakładu pracy. 
         Kontrole wykazały, że spośród 467 skontrolowanych maszyn w 288 maszynach 
stwierdzono uchybienia dotyczące osłon jako podstawowej bariery chroniącej pracownika przez 
bezpośrednim zagrożeniem w zakresie doboru, konstrukcji lub ich usytuowania. Niektórzy  
z pracodawców nie podjęli działań  w zakresie dostosowania użytkowanych maszyn do 
wymagań minimalnych, które powinny być przeprowadzone w terminie do dnia 01.01.2006 r. 
lub  działania, które zostały podjęte nie zapewniały pracownikom bezpiecznego użytkowania 
przedmiotowych maszyn. Potwierdzeniem faktu nieznajomości przepisów rozporządzenia jest 
także niewywiązywanie się z obowiązku poddawania maszyn wstępnej kontroli przed 
przekazaniem do eksploatacji po raz pierwszy. Stwierdzono uchybienia w 184 maszynach 
użytkowanych w kontrolowanych podmiotach.   
 
Zastosowane środki prawne i uzyskane efekty 

W wyniku 46 przeprowadzonych kontroli, które dotyczyły 1.633 pracowników, wydano 
ogółem 574 decyzji, w tym: 488 decyzji na piśmie, 86 decyzji ustnych, 76 decyzji 
wstrzymujących prace, 186 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn, 120 decyzji  
z terminem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 KPA. 
             Do pracodawców skierowano również 13 wystąpień zawierających 22 wnioski 
dotyczących 257 pracowników. W związku z 23 popełnionymi wykroczeniami nałożono 20 
mandatów karnych na kwotę 23.700 zł. Zastosowano także  6 środków wychowawczych. 
Podczas działalności kontrolnej udzielono 85 porad prawnych oraz 272 porady z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy.              
 
Podsumowanie 
           Na podstawie oceny wyników z kontroli przeprowadzonych w 2014 r.,  dotyczących 
spełnienia minimalnych wymagań bhp dla maszyn i urządzeń technicznych stwierdzono, że 
pomimo upływu znacznego okresu (9 lat) od dnia obowiązywania rozporządzenia w sprawie  
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
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maszyn przez pracowników podczas pracy, istniejący poziom przeprowadzonych działań 
dostosowawczych jest niezadawalający. Jak wynika z kontroli, pracodawcy najczęściej 
naruszają przepisy przedmiotowego rozporządzenia w zakresie wyposażania maszyn w osłony 
lub inne urządzenia ochronne, które zapobiegałyby dostępowi do stref zagrożenia. W dalszym 
ciągu niepokoi brak podjęcia jakichkolwiek działań dostosowawczych w istniejącym parku  
maszynowym oraz niedostateczna wiedza kadry zarządzającej w zakresie spełnienia przez 
maszyny wymogów rozporządzenia.   
 

 

D. Wypadki przy pracy   
 

Zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu dane dotyczące wypadków przy pracy 
opracowane zostały jedynie w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych przez inspektorów 
pracy (dotyczących okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy) i nie odzwierciedlają danych 
urzędu statystycznego.  
 
Liczba i rodzaj zbadanych wypadków  

W roku 2014 inspektorzy pracy zbadali 69 zdarzeń  zgłoszonych do urzędu w ramach 
realizacji obowiązku pracodawcy zgłaszania wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. 
Wszystkie zgłoszenia podlegały badaniu w ramach czynności kontrolnych prowadzonych przez 
inspektorów pracy.  

Spośród zgłoszonych zdarzeń, po zakończeniu kontroli w zakresie ustalania 
okoliczności i przyczyn, nie uznano jako wypadki przy pracy 11 z ogólnej liczby zgłoszeń,  
w tym 3 zgłoszonych jako wypadki śmiertelne oraz 5 zgłoszonych ze skutkiem ciężkiego 
uszkodzenia ciała. Ponadto spośród zgłoszonych wypadków ciężkich po zakończeniu 
postępowania 23 z tej grupy zostało uznane przez zespoły powypadkowe jako powodujące 
lekkie obrażenia ciała.  

Nie zanotowano w roku 2014 na terenie województwa podlaskiego zdarzeń 
kwalifikowanych jako katastrofy.  

 
Poszkodowani w wypadkach przy pracy 
Ogółem w zbadanych wypadkach poszkodowane zostały 62 osoby, w tym 52 osoby 
zatrudnione w ramach umów o pracę oraz 10 na innej podstawie niż umowa o pracę.  
Ze względu na skutki: 
- 12 osób poniosło śmierć, w tym 2 osoby w wypadku zbiorowym, 
- 14 osób doznało ciężkiego uszkodzenia ciała, 
Pozostałe 36 osób poszkodowanych doznało lekkich obrażeń ciała.  

W ramach zbadanych wypadków osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa  
o pracę stanowiły około 16% ogółu poszkodowanych, w tym 3 poniosły śmierć  
(25% poszkodowanych w tej grupie), a 1 doznała ciężkich obrażeń ciała. 
 
Poszkodowani wg sekcji i działów gospodarki 
Najwięcej poszkodowanych zanotowano w zakładach prowadzących działalność (wg PKD): 
- przetwórstwo przemysłowe – 22 osoby poszkodowane, w tym: 3 śmiertelne, 6 ciężkiego  

i 13 lekkiego uszkodzenia ciała, 
- budownictwo – 11 osób poszkodowanych, w tym: 2 śmiertelne, 1 ciężkiego i 8 lekkiego 

uszkodzenia ciała, 
- nieokreślona działalność – 9 osób poszkodowanych, w tym: 1 śmiertelny, 2 ciężkie i 6 

lekkiego uszkodzenia ciała; 
- obsługa nieruchomości – 4 osoby poszkodowane, w tym: 2 śmiertelne, 1 ciężki i 1 lekkiego 

uszkodzenia ciała; 
- ponadto po jednym wypadku ze skutkiem śmiertelnym odnotowano w branżach: rolnictwo  

i łowiectwo, transport i składowanie, pozostała działalność usługowa oraz edukacja. 
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Poszkodowani wg płci, wieku, wykonywanego zawodu i stażu pracy  
Według płci, wśród 62 poszkodowanych w wypadkach przy pracy było: 
- 60 mężczyzn, w tym 11 ze skutkiem śmiertelnym i 14 doznało ciężkich uszkodzeń ciała; 
- 3 kobiety, w tym 1 poniosła śmierć, a 2 doznały lekkich uszkodzeń ciała. 
 
Pod względem wieku wypadkom ulegali pracownicy w wieku: 
- 19 - 29 lat   - 36,7% ogółu poszkodowanych, 
- 40 - 49 lat   - 24,2% ogółu poszkodowanych, 
- 50 - 59 lat   - 16,67% ogółu poszkodowanych, 
- 30 - 39 lat   - 16,67% ogółu poszkodowanych, 
- 60 - 69 lat   -  6,67% ogółu poszkodowanych. 
W roku 2014 odnotowano 1 wypadek przy pracy z udziałem pracownika młodocianego – 
poszkodowany doznał ciężkiego uszkodzenia ciała – pracownik młodociany w trakcie montażu 
karniszy okiennych wypadł na zewnątrz przez okno z wys. ok. 3,5m. 
 
Pod względem stażu pracy na stanowisku, na którym pracownik uległ wypadkowi 
zanotowano: 
- do roku               - 48,33% ogółu poszkodowanych, 
- powyżej 9 lat      - 16,12% ogółu poszkodowanych, 
- 2 lata                  - 9,67% ogółu poszkodowanych, 
- 1 rok                   - 8,06% ogółu poszkodowanych, 
- 3 lata                  - 6,45% ogółu poszkodowanych,  
- 3 – 9 lat              - 11,37% ogółu poszkodowanych. 
 
Ze względu na wielkość zatrudnienia wypadki rejestrowano w zakładach: 
- wielkich (od 250 pracowników) – 32,26% ogółu wypadków, w tym: 5 śmiertelnych i 4 ciężkie, 
- małych (do 9 pracowników) – 31,67% ogółu, w tym: 2 śmiertelne i 5 ciężkich, 
- średnich (od 10 do 49 pracowników) – 19,35% ogółu, w tym: 5 śmiertelnych i 1 ciężki, 
- dużych (od 50 do 249 zatrudnionych) – 18,33% ogółu, w tym: 0 śmiertelnych i 4 ciężkie. 
 
Najczęstsze miejsca wypadków: 
- miejsce produkcji przemysłowej - 45% ogółu wypadków, 27 osób poszkodowanych, nie 

odnotowano zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, natomiast 10 doznało ciężkich obrażeń; 
- teren budowy – 26,67% ogółu wypadków, 16 osób poszkodowanych, w tym 2 osoby 

poniosły śmierć i 1 doznała ciężkich obrażeń; 
- miejsca i środki komunikacji publicznej – 12,90% ogółu wypadków, 8 osób 

poszkodowanych, w tym: 5 osób poniosło śmierć i 1 doznała ciężkich obrażeń. 
 
Procesy pracy najczęściej wykonywane przez osoby poszkodowane: 
- produkcja, przetwarzanie - 25,18% ogółu, w tym: 5 osób doznało ciężkich obrażeń,  
- przemieszczanie się, w tym środkami transportu – 16,20% ogółu, w tym: 5 osób poniosło 

śmierć i 2 doznały ciężkich obrażeń,  
- budowa nowych budynków - 11,67% ogółu, w tym: 1 osoba doznała ciężkich obrażeń,  
- magazynowanie - 6,45% ogółu, w tym: 2 osoby poniosły śmierć i 1 doznała ciężkich 

obrażeń, 
- budowa infrastruktury – 6,45% ogółu, w tym: 2 osoby poniosły śmierć.  
 
 
Zestawienie liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy na terenie naszego 
województwa z ostatnich 4 lat zawarto w poniższej tabeli.  

Rok Wypadki śmiertelne 
(osoby poszkodowane) 

Wypadki ciężkie 
(osoby poszkodowane) 

Wypadki śmiertelne w 
budownictwie 

(osoby poszkodowane) 

2011 14 29 3 

2012 8 18 1 
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2013 12 27 5 

2014 12 14 2 

 
          
Oceniając rok 2014 pod kątem zaistniałych wypadków przy pracy należy wskazać na kilka 
istotnych problemów wynikających z powyższej analizy: 
- liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych, tj. 5 osób ze skutkiem 

śmiertelnym, stanowi ok. 42% wszystkich poszkodowanych w tej grupie zdarzeń, 
- aż 48% ogółu poszkodowanych uległo wypadkom przy pracy, na stanowisku na którym 

wydarzył się wypadek, w trakcie pierwszego roku zatrudnienia, 
- od kilku lat najpoważniejsze zdarzenia przy pracy występują w 4 branżach, tj. przetwórstwo 

przemysłowe, budownictwo, transport i składowanie oraz handel i naprawy. Ofiary 
wypadków przy pracy spoza tych branż występują sporadycznie. Biorąc powyższe pod 
uwagę działalność kontrolno- nadzorcza również koncentruje się w tych branżach.  

Odrębnym zagadnieniem jest fakt powierzania pracy osobie w ramach umowy o dzieło. 
W roku 2014 inspektorzy pracy uczestniczyli w 4 kontrolach w związku z otrzymaniem 
zgłoszenia o zaistnieniu wypadku przy pracy, w których osobami poszkodowanymi były 
wykonujące w ramach umowy o dzieło. W tej grupie zdarzeń 2 osoby poniosły śmierć na 
miejscu zdarzenia, 1 doznała ciężkich obrażeń ciała i 1 lekkich obrażeń. Biorąc pod uwagę 
definicję wypadku przy pracy poszkodowani w każdym z tych zdarzeń spełniali warunki tej 
definicji. Elementem, który decydował o nieuznaniu tego zdarzenia za wypadek przy pracy był 
fakt braku ubezpieczenia społecznego w ramach składki z tytułu wypadków przy pracy. Wobec 
takiego stanu rodziny osób poszkodowanych lub sami poszkodowani nie otrzymywali 
świadczeń z tytułu wypadku przy pracy.  
 
 
 

E. Stan praworządności w stosunkach pracy 
 
Wstęp 
            Stan praworządności w stosunkach pracy w szczególności obrazują wyniki kontroli  
w tych obszarach prawa pracy, które dotyczą najistotniejszych uprawnień pracowniczych, takich 
jak prawo do zatrudnienia w oparciu o zawartą na piśmie umowę o pracę, prawo do 
wynagrodzenia, prawo do wypoczynku realizowane przez przepisy o czasie pracy i urlopach 
wypoczynkowych, przepisy dotyczące ochrony rodzicielstwa i ochrony pracowników 
młodocianych. 

W większości kontrole realizowano w ramach zadań wynikających z centralnego 
Harmonogramu Pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Dodatkowo OIP w Białymstoku w ramach 
zadań własnych sprawdził w 2014 roku stan przestrzegania przepisów prawa pracy u tych 
pracodawców, którzy obowiązani są stosować przepisy ustawy o służbie cywilnej oraz  
w domach pomocy społecznej. 

Do  oceny przestrzegania przepisów prawa pracy może też przyczynić się analiza  
w zakresie wpływających do PIP skarg i wniosków (na działalność podmiotów zatrudniających 
pracowników),  rozpatrywanych przez inspektorów pracy.  
 

1. STOSUNEK PRACY 
 
W 2014r. inspektorzy pracy kontynuowali działania mające na celu zapewnienie 

potwierdzania przez pracodawców zawarcia umowy o pracę lub przekształcenia umowy 
cywilnoprawnej w umowę o pracę. W szczególności w ramach specjalistycznego zadania 
wynikającego z Harmonogramu pracy PIP na 2014 rok, przeprowadzono 132 kontrole w tym 
zakresie u 131 pracodawców. Łączna liczba pracujących w tych podmiotach - 5.955 osób,  
w tym 3.354 pracowników, 2.472 osoby wykonujące pracę a podstawie umów cywilnoprawnych 
i 79 osób wykonujących pracę w ramach samozatrudnienia. Poza kontrolami specjalistycznymi 
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dotyczącymi wyłącznie omawianego zagadnienia, kwestie prawidłowości zawieranych umów 
były również przedmiotem innych kontroli. 

W trakcie  kontroli badano zgodność zawartych umów cywilnoprawnych z charakterem 
wykonywanej pracy, przy czym korzystano z wszystkich istniejących środków prawnych: 
poleceń, wystąpień, pozwów o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

Prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych ze względu na wykonywanie pracy 
podporządkowanej, mającej cechy stosunku pracy, została zakwestionowana w odniesieniu do 
185 osób. W związku z tym  już w trakcie kontroli 23 pracodawcom wydano polecenia 
zastąpienia umowami o pracę zawartych z 50 osobami umów cywilnoprawnych. 

Ponadto po zakończonych kontrolach do 62 pracodawców skierowano wystąpienia  
w tym samym zakresie dotyczące 135 osób. Kierowano też wystąpienia zawierające wnioski 
profilaktyczne dotyczące wyeliminowania  naruszeń w zakresie rodzaju zawieranych umów  
w przyszłości. 

W okresie sprawozdawczym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w  Białymstoku  
w stosunku do 35 osób zastosowano grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie 
polegające na zawarciu umów cywilnoprawnych w miejsce umów o pracę na kwotę łączną  
40.500zł. Ponadto skierowano 3 wnioski o ukaranie do sądu, które w 2 przypadkach zakończyły 
się wyrokiem zasądzającym karę grzywny w łącznej wysokości 4.000zł, w jednym przypadku 
sąd wydał wyrok nakazowy na kwotę 200zł. Wyrok ten jest nieprawomocny w związku ze 
sprzeciwem złożonym przez inspektora pracy.  
 
Efekty zastosowanych środków prawnych 

W wyniku realizacji zastosowanych przez inspektorów środków prawnych  
23 pracodawców zastosowało się do poleceń, zawierając umowy o pracę z 50 osobami. 
Natomiast w reakcji na wystąpienia inspektorów pracy 30 pracodawców potwierdziło fakt 
zawarcia umów o pracę na piśmie z 82 pracownikami.   

Część pracodawców udzielała też odpowiedzi wskazującej na wolę osób zatrudnionych 
wykonywania pracy na podstawie dotychczasowych umów i brak zainteresowania zawarciem 
umowy o pracę. Zapewniali też o zastosowaniu się w przyszłości do prawidłowego zatrudniania 
pracowników. 

 
Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 

W uzasadnionych przypadkach stwierdzanych w trakcie kontroli, a także na wniosek 
zainteresowanych osób inspektorzy pracy decydowali się na wystąpienie do sądu  
z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

W 2014r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku inspektorzy pracy wnieśli do 
sądu pracy łącznie 22 powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz  
22 osób, z którymi łącznie zawartych było: 93 umów zlecenia i 10 umów o dzieło.  
W  sprawach, w których inspektorzy pracy OIP Białystok kierowali do sądu pracy powództwa  
o ustalenie istnienia stosunku pracy wystąpiły 2 przypadki świadczenia pracy bez jakiejkolwiek 
umowy przez osoby, na rzecz których wnoszono powództwo.  
 
Liczba pracodawców, którzy w omawianym okresie zawarli umowy cywilnoprawne  
z osobami, na rzecz których wniesiono powództwo kształtowała się w omawianym okresie 
następująco:  
- 8 pracodawców na rzecz których osoby świadczyły pracę na podstawie umowy zlecenia, 
- 1 pracodawca, na rzecz którego osoby świadczyły pracę na podstawie umowy o dzieło, 
- 2 pracodawców nie zawarło żadnej umowy z osobami świadczącymi pracę na ich rzecz. 

Dotychczas w postępowaniu przed sądem pracy zapadło 15 wyroków ustalających 
istnienie stosunku pracy, które dotyczyły 15 osób. Tylko 1 z tych rozstrzygnięć jest 
prawomocne. W 1 przypadku zapadł prawomocny wyrok oddalający powództwo o ustalenie 
istnienia stosunku pracy na rzecz 1 osoby.  W 2 wniesionych powództwach o ustalenie istnienia 
stosunku pracy doszło do umorzenia postepowania w związku z zawarciem ugody. 
Rozstrzygnięcia te dotyczyły 2 osób. W 4 sprawach dotyczących 4 osób, nie zapadły jeszcze 
żadne rozstrzygnięcia.     
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2. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYPŁATY WYNAGRODZENIA 
 
W 2014 roku przeprowadzone kontrole wykazały przypadki różnego rodzaju naruszeń 

przepisów dotyczących ochrony wynagrodzenia za pracę. Naruszenia dotyczyły głównie 
nieprawidłowego obliczania wynagrodzenia i obniżania jego wysokości, dokonywania 
bezpodstawnych potrąceń, niewypłacania dodatków, zwłaszcza za pracę w godzinach 
nadliczbowych, nieterminowego wypłacania wynagrodzenia, a w skrajnych przypadkach 
niewypłacania wynagrodzenia za pracę w całości. Zdarzały się też formalne uchybienia  
w zakresie regulaminów wynagradzania, zwłaszcza w kwestii ustaleń dotyczących terminu 
wypłaty wynagrodzenia.  

Na stwierdzane nieprawidłowości inspektorzy pracy reagowali stosując środki prawne 
takie jak polecenia ustne, nakazy oraz wystąpienia kierowane w celu spowodowania wypłacenia 
zaległych należności. Środki takie zastosowano w stosunku do 1.041 pracodawców, co stanowi 
32,9% podmiotów objętych kontrolami (nieco więcej, jak w roku ubiegłym - 31,1%). Jeszcze  
w trakcie kontroli 72 pracodawcom wydano polecenia ustne wypłacenia 1.235.805zł różnego 
rodzaju należności dla 1.480 pracowników. 
Po zakończonych kontrolach inspektorzy pracy  skierowali: 
- do 46 pracodawców nakazy zawierające 96 decyzji  zobowiązujących do wypłaty głównie 

wynagrodzenia za pracę, na kwotę 5.892.185zł dla 1.889 pracowników; 
- do 913 pracodawców wystąpienia zawierające 1.576 wniosków, dotyczących w znacznej 

części naliczenia, a następnie wypłacenia różnego rodzaju należności (głównie dodatków, 
ekwiwalentów za urlop i innych, odpraw i nagród). Wnioski w wystąpieniach dotyczyły kwoty 
3.070.935zł i 8.018 pracowników. 

Ponadto do 16 pracodawców skierowano wystąpienia o przekazanie 402.946zł odpisu na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
 

Łączna kwota należności, które powinny być wypłacone dla 11.387 pracowników 
objętych środkami prawnymi wydanymi przez inspektorów pracy wyniosła 10.198.925zł (bez 
środków na odpis na rzecz funduszu świadczeń socjalnych) i jest niemal dwukrotnie wyższa niż 
w 2013r. (5.589.292zł). Na wzrost ten wpłynęły głównie: ponad 3 - krotny wzrost kwoty 
świadczeń objętych wystąpieniami (w 2013r. wystąpienia dotyczyły kwoty 993.413zł) oraz 
zwiększenie skali należności egzekwowanych już w trakcie kontroli na podstawie poleceń 
ustnych. 

Na uwagę zasługuje zwłaszcza duża aktywność inspektorów pracy w podejmowaniu 
działań zmierzających do wyegzekwowania należności pracowniczych  w trakcie kontroli,  
o czym świadczy fakt, że 72 pracodawcom polecono ustnie wypłacenie należności na znaczną 
kwotę 1.235.805zł. Sytuacje takie miały miejsce, gdy inspektorzy stwierdzali naruszenie 
obowiązku wypłaty różnego rodzaju świadczeń, a pracodawcy nie kwestionowali ustaleń 
kontrolnych i dysponowali środkami finansowymi umożliwiającymi realizację poleceń. 

W przypadku stwierdzenia niewypłacenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń  
o charakterze bezspornym, najczęściej niewypłaconym ze względu na problemy finansowe, 
podstawowym środkiem prawnym jest  nakaz wypłaty  będący decyzją administracyjną.  

Porównanie danych liczbowych z 2014 roku do roku ubiegłego wskazuje, że  liczba 
pracodawców, do których skierowano decyzje płacowe spadła o 30,4% (w  2013r. decyzje takie 
skierowano do 60 pracodawców). Powodem takiego stanu rzeczy jest w szczególności to,  
że w 2014 roku, poza nielicznymi wyjątkami, mniej było pracodawców, którzy nie byli w stanie 
dopełnić obowiązku wypłaty wynagrodzenia ze względu na sytuację ekonomiczną. 

W porównaniu do roku ubiegłego kwota objęta decyzjami przy mniejszej liczbie nakazów  
była o nieco ponad 34% większa, co nie daje jednak podstawy do wyciągania jakichkolwiek 
wniosków - jest to wynik jednostkowego przypadku. O tym bowiem, jak na statystykę, zwłaszcza 
w zakresie kwoty zaległych wynagrodzeń objętych decyzjami płacowymi, rzutują problemy 
finansowe tylko kilku czy wręcz jednej firmy, ale zatrudniającej większą liczbę pracowników 
świadczy fakt, że ponad połowę kwoty 5.892.185zł objętej decyzjami skierowanymi do 46 
pracodawców, tj.  2.977.451 zł, stanowi wynagrodzenie niewypłacone w jednej z większych firm 
budowlanych z Bielska Podlaskiego kilkuset pracownikom. 
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Podkreślić należy, że decyzje płacowe kierowane były głównie do przedsiębiorców sfery 
prywatnej, w tym działających w formie spółek prawa handlowego. Tylko w kilku przypadkach 
adresatem decyzji były spółdzielnie i jednostki budżetowe (szkoły). 

Częściej, niż w przypadku niewypłacania wynagrodzenia za pracę, inspektorzy pracy 
stwierdzali niewypłacanie przez pracodawców różnego rodzaju dodatków, w szczególności za 
pracę w godzinach nadliczbowych, porze nocnej, wynagrodzenia i ekwiwalentów za urlop, 
ekwiwalentów za odzież roboczą, odpraw, nagród jubileuszowych i innych. W wielu 
przypadkach naruszenie przepisów polegało na niewłaściwej metodzie obliczania świadczeń. 
Inspektorzy pracy spotykali się zwykle z sytuacją, że świadczenia te były nie tylko 
niewypłacone, ale i nienaliczone, dotyczyło to nieraz dłuższego okresu czasu. Uchybienia tego 
rodzaju miały różną skalę wielkości, czasami dotyczyły ogółu lub większości zatrudnionych 
pracowników,  często jednak  pojedynczych, drobnych przypadków. Znaczny wzrost kwoty 
niewypłaconych świadczeń objętych wystąpieniami wynika głównie z tego, że w odróżnieniu od 
roku ubiegłego opisane nieprawidłowości  stwierdzono u większej liczby pracodawców (w 2013 
roku wystąpienia skierowano do 876 pracodawców) i dotyczyły one znacznie większej liczby 
pracowników (w 2014r. 7.986 pracowników, w 2013r. - 2.203). 

 Podstawową przyczyną większości stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień,  
w szczególności dotyczących dodatków za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia  
i ekwiwalentów za urlop, była nieznajomość przepisów prawa pracy przez pracodawców i inne 
osoby działające w ich imieniu, błędne ich interpretowanie oraz lekceważenie tych przepisów 
lub ich celowe omijanie w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności. W niektórych 
przypadkach brak środków pieniężnych spowodowany trudną sytuacją ekonomiczną 
pracodawcy, był jedyną przyczyną niewypłacania wynagrodzenia za pracę. 
 
Efekty działalności kontrolnej 

Zastosowane środki prawne wydane w celu wyegzekwowania należności z tytułu 
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń takich jak: dodatki za pracę w godzinach 
nadliczbowych i inne, odprawy, nagrody, ekwiwalenty zostały przez pracodawców w większości 
wykonane w ten sposób, że: 
- 785 pracodawców, do których skierowano wystąpienia, wypłaciło 3.070.935zł dla 8.018 

pracowników, 
- 72 pracodawców w wyniku realizacji poleceń ustnych wypłaciło 1.235.805zł różnego 

rodzaju należności dla 1.480 pracowników, 
- 42 pracodawców spośród 46 (91,3%) wykonało 90 decyzji płacowych w całości lub części, 

wypłacając 884 pracownikom 2.309.124zł, głównie należnego wynagrodzenia za pracę. 
Łącznie w wyniku zastosowanych środków prawnych 901 pracodawców wypłaciło 
6.615.864 zł (64,7% kwoty objętej środkami prawnymi) różnego rodzaju należności dla 10.382 
pracowników (91% których dotyczyły wydane środki prawne). Jak wynika z powyższych danych, 
pomimo podjętych środków prawnych, nie udało się  wyegzekwować realizacji części decyzji na 
kwotę 3.583.061zł dla 1.005 pracowników.  

 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że w zdecydowanej większości nie wyegzekwowane 

przez inspektorów pracy wynagrodzenie, tj. 2.977.451zł,  nie zostało wypłacone w wymienionej 
wcześniej firmie budowlanej z Bielska Podlaskiego dla kilkuset pracowników z powodu 
całkowitej niewypłacalności. Ponieważ w związku z niewypłacalnością sąd ogłosił upadłość 
likwidacyjną pracodawcy, decyzje zawarte w nakazach wypłaty straciły moc prawną,  
a obowiązek zaspokojenia roszczeń pracowniczych w tym zakresie przejął syndyk masy 
upadłościowej. 

Należy zaznaczyć, że wprawdzie 96 decyzji płacowych było skierowanych do 46 
pracodawców, lecz w kilku przypadkach ci sami pracodawcy byli kontrolowani kilkakrotnie. 
Nakazy wypłaty wynagrodzenia były kierowane do pracodawców będących w bardzo złej 
sytuacji finansowej, którzy nie byli w stanie dokonać niezwłocznej wypłaty wynagrodzeń 
objętych decyzjami. W takich sytuacjach przeprowadzano powtórne kontrole, wydawano 
upomnienia i nowe decyzje dotyczące wynagrodzenia niewypłaconego w kolejnych miesiącach, 
a w przypadku dalszego niewykonania decyzji wszczynano postępowanie egzekucyjne, 
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skutkujące chociaż częściową realizacją decyzji. Czynności egzekucyjne można jednak 
prowadzić tylko wobec podmiotu, który nadal jest pracodawcą. Aktualnie spośród  
4 pracodawców, którzy nie wykonali decyzji nawet w części, tylko jeden podlega postępowaniu 
egzekucyjnemu. Poza opisaną firmą budowlaną jeszcze 2 przedsiębiorców zaprzestało 
zatrudniania pracowników, co z mocy prawa oznacza, że wydane decyzje utraciły moc prawną 
(stały się bezprzedmiotowe) i w konsekwencji  brak jest  prawnych możliwości ich egzekucji.  

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że w 2014 roku skuteczność środków 
prawnych wydanych w celu spowodowania wypłaty przez pracodawców należności ze stosunku 
pracy była więcej niż zadowalająca. 
 

3.  PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE CZASU PRACY 
 
           W 2014 roku kwestia przestrzegania przepisów o czasie pracy była przedmiotem 
szczególnej uwagi inspektorów pracy, o czym świadczy to, że oprócz badania tych zagadnień  
w zakładach różnych branż  przeprowadzano też  odrębne kontrole ukierunkowane na czas 
pracy kierowców, czy też przestrzeganie zakazu pracy w święta w placówkach handlowych. 

Ogółem, na terenie województwa podlaskiego w zakresie przepisów o czasie pracy 
stwierdzono 2.364 różnego rodzaju nieprawidłowości u 1.074 pracodawców, co stanowi 33,9% 
ogółu objętych kontrolami (dla porównania 2013r - 33,2%, w 2012r. - 36%). Naruszenia 
przepisów o czasie pracy dotyczyły 15.827 pracowników. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że nadal wielu przedsiębiorców zatrudniających 
mniej niż 20 pracowników nie zna lub lekceważy obowiązek wydania  obwieszczenia w sprawie 
obowiązujących w zakładzie rozkładów i systemów czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego  
(brak obwieszczenia stwierdzono u 325 pracodawców, co stanowi 12,6% ogółu podmiotów 
objętych kontrolami). Również, podobnie jak w latach poprzednich, nie jest przestrzegany 
obowiązek ustalenia 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 prawo do dodatku, jak za pracę w godzinach nadliczbowych,  
co stwierdzono u 311 pracodawców (9,8% objętych kontrolami) w stosunku  
do 549 pracowników. 

Opisane uchybienia mają wprawdzie bardziej charakter  formalny, ale mogą  
w konsekwencji przyczynić się do powstania istotnych dla pracowników naruszeń takich jak 
niezgodna z przepisami organizacja czasu pracy, a w konsekwencji zatrudnianie ponad normy 
czasu pracy bez odpowiedniej rekompensaty. 
 
Inne uchybienia, które co do istoty realnie wpływały na realizację uprawnień w zakresie prawa 
do wypoczynku lub do wynagrodzenia za ponadnormatywny czas pracy dotyczyły  
w szczególności: 
- nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy lub braku ewidencji, co stwierdzono  

u 541 pracodawców (17,1% objętych kontrolami) w stosunku do 3.480 pracowników, 
- nietworzenia rozkładów czasu pracy i nieprawidłowości przy tworzeniu rozkładów  

i przekazywaniu ich pracownikom, co stwierdzono u 232 pracodawców (7,3% objętych 
kontrolami) w stosunku do 2.321 pracowników, 

- niezapewnienia 899 pracownikom przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy przez  
152 pracodawców (4,8% objętych kontrolami), 

- niezapewnienia 11-godzinnego odpoczynku dobowego przez 66 pracodawców  
dla 460 pracowników, 

- niezapewnienia 35 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu  
przez 53 pracodawców dla 352 pracowników, 

- powtórnego zatrudniania w tej samej dobie 396 pracowników przez 66 pracodawców, 
- nieudzielania co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy przez 53 pracodawców  

dla 584 pracowników, 
- zatrudniania pracowników w niedziele i święta bez udzielania innego dnia wolnego  

w tygodniu - stwierdzono u 6 pracodawców w stosunku do 9 pracowników, 
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- niezapewnienie dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego dnia 
pracy- stwierdzono u 18 pracodawców w stosunku do 95 pracowników,  

- zatrudniania 429 pracowników w godzinach nadliczbowych powyżej dopuszczalnej liczby 
godzin przeciętnie w tygodniu przez 21 pracodawców, 

- zatrudniania 208 pracowników w godzinach nadliczbowych powyżej dopuszczalnego 
rocznego limitu przez 6 pracodawców. 

Opisane naruszenia przepisów dotyczą wszystkich kontroli przeprowadzonych w 2014 roku. 
Znajdują one potwierdzenie w wynikach kontroli ukierunkowanych wyłącznie na zbadanie tego 
zagadnienia.  

 

Wyniki wybranych zadań kontrolnych z zakresu czasu pracy 
 
Przestrzeganie zakazu pracy w święta w placówkach handlowych 
          Jednym z zadań realizowanych w okresie sprawozdawczym było sprawdzenie 
przestrzegania zakazu pracy w święta w placówkach handlowych. Przeprowadzono w tym 
zakresie 79 specjalistycznych kontroli placówek handlowych czynnych w dni świąteczne.  
W objętych kontrolami placówkach zatrudniano łącznie 1.018 osób, w tym  835 na podstawie 
stosunku pracy, natomiast 183 osoby świadczyły pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.  
Sklepy do kontroli typowane były na podstawie własnego rozpoznania oraz sygnałów 
przekazywanych przez anonimowych klientów czy osoby zatrudnione w sklepach. Nie wpływały 
natomiast imienne skargi dotyczące zatrudniania pracowników w handlu w dni świąteczne. 
Znaczna część informacji sygnalnych została potwierdzona jedynie w zakresie faktu otwarcia 
sklepów, które w dniu świątecznym były obsługiwane wyłącznie przez ich właścicieli.  
 
Na podstawie kontroli prowadzonych głównie w dni świąteczne oraz na podstawie dokumentacji 
dotyczącej czasu pracy ustalono, że  79 placówek handlowych było czynnych w święto,  
z czego: 

 w 54 placówkach (70% kontrolowanych) nie stwierdzono nieprawidłowości, w tym:  
- w 33 placówkach (41% kontrolowanych) prace wykonywali wyłącznie właściciele lub ich 

małżonkowie. W trakcie kontroli na terenie sklepów nie stwierdzono przebywania 
pracowników, 

- w 22 placówkach (28% kontrolowanych) stwierdzono w czasie kontroli wykonywanie 
pracy przez łącznie 73 osoby, świadczące prace w ramach umów cywilnoprawnych, 
które zawarto wyłącznie w celu wykonywania pracy w sklepach w dniach świątecznych. 
Osoby te nie były zatrudnione na podstawie stosunku pracy u kontrolowanych 
pracodawców, 

- w 1 placówce pracę w sklepie wykonywał pracownik zatrudniony w weekendowym 
systemie czasu pracy.  

 nieprawidłowości w zakresie przestrzegania zakazu zatrudniania pracowników  
w placówkach handlowych w dni świąteczne stwierdzono w 24 placówkach (30% 
kontrolowanych), gdzie pracę w święto wykonywało łącznie 26 pracowników, zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy (8% osób objętych kontrolą), w tym: 
- w 7 placówkach pracę w sklepie wykonywało łącznie 7 osób, świadczących pracę na 

podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło). Osoby te były 
zatrudnione u kontrolowanych pracodawców na podstawie umów o pracę i w inne dni niż 
świąteczne, wykonywały takie same czynności jak w ramach umów cywilnoprawnych. 
Umowy cywilnoprawne zawarto z tymi osobami na takie same prace, w celu uniknięcia 
zakazu zatrudniania pracowników w święta w placówkach handlowych,  

- w  17 placówkach  prace w sklepie  wykonywało 19 pracowników świadczących w dniu 
świątecznym prace w ramach umowy o pracę.  
Przeprowadzone  kontrole nie wykazały natomiast, poza pojedynczymi przypadkami, 

naruszeń przepisów dotyczących prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Powtórne 
zatrudnianie w tej samej dobie roboczej stwierdzono natomiast w 8 placówkach (10% 
kontrolowanych) -  dotyczyło łącznie 26 pracowników (11% osób objętych kontrolą).  
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W trakcie 79 kontroli, inspektorzy pracy ujawnili popełnienie w placówkach handlowych łącznie 
32 wykroczeń dotyczących zatrudniania w święta. W wyniku tego: 
- nałożono 20 mandatów karnych kredytowanych  na łączną kwotę 20.500 zł, 
- skierowano do sądu wniosek o ukaranie 1 pracodawcy  za popełnienie 1 wykroczenia  

(3% łącznie stwierdzonych), 
- w stosunku do 4 obwinionych zastosowano środek oddziaływania wychowawczego  

w postaci pouczenia oraz ostrzeżenia. 
W ocenie inspektorów pracy przeprowadzających kontrolę w placówkach handlowych, 
przyczyną nie przestrzegania zakazu pracy pracowników w święta w tych placówkach jest 
głównie chęć pracodawców do uzyskania dodatkowych dochodów. 

W trakcie czynności kontrolnych pracodawcy oświadczali, iż znają przepisy kodeksu 
pracy i wiedzą, że niezastosowanie się do przepisów, które zakazują pracy w święta, stanowi 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika, za które inspektor pracy może ukarać pracodawcę 
karą grzywny. Mimo to pracodawcy podnosili, że w dni ustawowo wolne od pracy (święta) duże 
placówki sieciowe są nieczynne, co daje możliwość dodatkowego zarobku. 

Wyniki kontroli wskazują, że liczba pracodawców naruszających przepisy o czasie pracy 
jest stosunkowo duża, co wskazuje na potrzebę kontynuacji dotychczasowych działań.  
Zauważa się bowiem coraz większą tendencję do zawierania z pracownikami w dni świąteczne 
umów cywilnoprawnych, w celu uniknięcia zakazu zatrudniania pracowników w święta  
w placówkach handlowych. 
 
Kontrole przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązujących przerw  
i czasu odpoczynków oraz czasu pracy kierowców  

Przeprowadzone kontrole w roku 2014r. były realizowane w ramach Krajowej Strategii 
Kontroli przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku oraz 
czasu pracy kierowców. W konsekwencji skontrolowano 32 pracodawców dokonując analizy 
21.693 dni pracy 184 kierowców.  W podmiotach tych łączna liczba osób pracujących wynosiła 
549 osoby.  

Większość, tj. ok.84% pracodawców okazało do kontroli wykresówki z przyrządów 
rejestrujących zainstalowanych w samochodach. Jednak u 5 pracodawców stwierdzono brak  
części wykresówek z przyrządów rejestrujących - tachografu analogowego w 19 przypadkach, 
zaś liczba naruszeń wyniosła 1.312 dni. Natomiast u 3 pracodawców stwierdzono brak 
wszystkich wymaganych danych o aktywności kierowcy w 16 przypadkach, zaś liczba naruszeń 
wyniosła 271 dni. Podobne proporcje uchybień dotyczyły też braku danych, w tym o okresach 
aktywności kierowców z tachografów cyfrowych i kart kierowców. 
Inne nieprawidłowości: 
- przekroczenie limitu jazdy dziennej stwierdzono u 12 pracodawców co stanowi 38%  

z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli, zaś liczba naruszeń wyniosła 56, 
- przekroczenie limitu jazdy tygodniowej stwierdzono u 1 pracodawcy w 2 przypadkach, zaś 

liczba naruszeń wyniosła 2,   
- przekroczenie limitu jazdy dwutygodniowej stwierdzono u 4 pracodawców  

w 10 przypadkach, zaś liczba naruszeń wyniosła 30,  
- niezapewnienie wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5  

godziny stwierdzono u 19 pracodawców (tj.61% z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli) 
w 34 przypadkach, zaś liczba naruszeń wyniosła 57, 

- niezapewnienie odpoczynku dziennego  stwierdzono u 22 pracodawców (tj. 70% z ogólnej 
liczby przeprowadzonych kontroli)  w 62 przypadkach, zaś liczba naruszeń wyniosła 196, 

- niezapewnienie odpoczynku tygodniowego stwierdzono u 5 pracodawców  
w 15 przypadkach, zaś liczba naruszeń wyniosła 24, 

- nieprowadzenie ewidencji czasu prac dla celów naliczenia wynagrodzenia  stwierdzono  
u 2 pracodawców w 27 przypadkach. Natomiast uchybienia w tym przedmiocie stwierdzono 
u 11 pracodawców w 27 przypadkach,  

- nieprzestrzeganie dopuszczalnego limitu tygodniowego czasu pracy kierowcy, przeciętnie 
48 godzin łącznie z godzinami nadliczbowymi w przyjętym okresie rozliczeniowym  
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stwierdzono u 5 pracodawców w 9 przypadkach a ilość stwierdzonych nieprawidłowości 
wyniosła 183 godziny, 

- nieprzestrzeganie obowiązku zapewnienia przerw po 6 godzinach pracy kierowców   
stwierdzono u 2 pracodawców w 18 przypadkach,  

- nieprzestrzeganie przepisów dotyczących maksymalnego dobowego czasu pracy jeśli praca 
wykonywana była w porze nocnej, stwierdzono u 24 pracodawców w 81 przypadkach a ilość 
stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła 828 dni.  

Powodem powstania powyższych nieprawidłowości są przeważnie zaniedbania leżące głównie 
po stronie pracodawców, rzadko zaś kierowców. Przyczyną jest też niedostateczna znajomość 
przepisów, a niekiedy celowe ich omijanie w celu zwiększenia efektywności przewozów. Jak 
wynika z powyższych danych u 26 pracodawców stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie 
kontrolowanego tematu. 

W związku z powyższym w stosunku do 26 podmiotów wydano decyzje administracyjne 
o nałożeniu kar pieniężnych na łączną kwotę 132.900,00zł. Ponadto w związku ze 
stwierdzonymi wykroczeniami podczas czynności kontrolnych nałożono na 17 pracodawców 
mandaty na łączną kwotę 20.600,00zł. W stosunku do 2 pracodawców skierowano do sądu 
wnioski o ukaranie 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do 29 pracodawców skierowano 
wystąpienia zawierające 71 wniosków, wskazujących na konieczność wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości. Pracodawcy w odpowiedzi informowali o wykonaniu poleceń 
zawartych w wystąpieniach. 

 
Kontrole czasu pracy  w sektorze bankowym  
           W 2014r.  realizując zadania z harmonogramu PIP w zakresie przestrzegania przepisów 
prawa pracy o czasie pracy w sektorze bankowym przeprowadzono 24 kontrole  
u 21 pracodawców. Kontrolowane podmioty zatrudniały ogółem w ramach stosunku pracy 1.033 
pracowników, w tym 805 kobiet. 

Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy wykazały różnego rodzaju 
nieprawidłowości w 21 (87,5%) skontrolowanych podmiotach, które dotyczyły 456  
pracowników. Najczęściej nieprawidłowości dotyczyły ewidencji czasu pracy -  stwierdzono  
w 15 podmiotach  (ok. 62,5 %) i  łącznie w stosunku do  176 pracowników, w tym  
nieprowadzenie ewidencji czasu pracy - dotyczyło 3 pracodawców (ok.12,5%)  
i 12 pracowników, a nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy - dotyczy 
12 (ok.50%) pracodawców i 164 pracowników.  

Ponadto występowały te same rodzaje uchybień, które wymieniono w części ogólnej 
niniejszego sprawozdania - miały one jednak charakter jednostkowy (poszczególne rodzaje 
uchybień występowały od 2 do 6 pracodawców). 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano do 21 pracodawców 
wystąpienia  zawierające 55 wniosków i 1 polecenie w zakresie przywrócenia naruszonego 
porządku prawnego w stosunku do 456 pracowników.  Dotychczas 19 pracodawców przysłało 
odpowiedzi na skierowane do nich wystąpienia informując o wykonaniu, bądź przyjęciu do 
realizacji w przyszłości wszystkich zawartych w nich wniosków.   

W wyniku stwierdzonych naruszeń prawa pracy 3 osoby ukarano mandatami karnymi za 
popełnienie ogółem 6  wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących czasu 
pracy pracowników, na łączną kwotę  3.000zł. Nie było przypadków sporządzenia wniosku do 
sądu  o  ukaranie.  Zastosowano 5 środków wychowawczych za popełnienie ogółem  
10 wykroczeń.  
 
Podsumowanie 

Dane statystyczne oparte o wyniki ogółu kontroli, w tym opisanych zadań tematycznych, 
dotyczące naruszeń przepisów o czasie pracy  nie wskazują niestety na poprawę, zwłaszcza   
w zakresie ewidencji czasu pracy, która nie jest prowadzona w ogóle, albo częściej - 
prowadzona jest nierzetelnie. Daje  to podstawę do domniemania, że rzeczywisty czas pracy 
jest nadal przez część pracodawców ukrywany. Dzieje się tak głównie w małych, prywatnych 
zakładach, często handlowo- usługowych oraz w budownictwie.  
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Przeprowadzone kontrole nie wykazały szczególnych naruszeń znowelizowanych 
przepisów o czasie pracy, w szczególności dotyczących możliwości przedłużania do 12 
miesięcy okresów rozliczeniowych (u 3 pracodawców wprowadzono przedłużony do 12 
miesięcy okres rozliczeniowy z naruszeniem wymogu porozumienia z przedstawicielami 
pracowników), oraz stosowania elastycznych rozkładów czasu pracy (1 przypadek naruszenia 
przepisów w tym zakresie).  
Podstawowe przyczyny naruszania przez pracodawców przepisów o czasie pracy są 
następujące: 
- nieznajomość przepisów o czasie pracy, nieumiejętność ich interpretacji,  
- lekceważenie wymogów Kodeksu pracy, 
- celowe omijanie i nieprzestrzeganie przepisów w celu obniżenia kosztów zatrudnienia 

pracowników i osiągnięcia maksymalnego zysku w jak najkrótszym czasie, 
- nienajlepsza sytuacja finansowa niektórych pracodawców. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wyeliminowali większość stwierdzonych 
naruszeń. 

 
4.  PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE URLOPÓW 
WYPOCZYNKOWYCH 
   
           Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych sprawdzane jest w większości 
kontroli dotyczących zagadnień prawnej ochrony pracy, szczegółowe analizy w tym zakresie 
dokonywane są w tematycznych kontrolach dotyczących tego zagadnienia, realizowanych  
w ramach zadań stałych PIP. W 2014 roku naruszenia przepisów o urlopach wypoczynkowych 
stwierdzono w 409 zakładach, co stanowi 12,9% objętych kontrolami. Naruszenia te miały 
miejsce w stosunku do 3.628 pracowników. 
Najczęściej występujące nieprawidłowościami dotyczyły: 
- dzielenia pracownikom urlopu wypoczynkowego na części, z których żadna nie obejmowała 

14 kolejnych dni kalendarzowych, co stwierdzono w 244 zakładach dla 1.329 pracowników, 
- nieudzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym 

pracownicy nabyli do niego prawo, najpóźniej do dnia 30 września następnego roku 
kalendarzowego 679 pracownikom w 123 zakładach, 

- prawidłowego ustalania wymiaru kolejnego urlopu wypoczynkowego dla 239 pracowników w 
54 zakładach. 

Rzadko występowały inne nieprawidłowości. Przykładowo niewłaściwe ustalanie wymiaru 
pierwszego urlopu stwierdzono w 11 zakładach dla 18 pracowników, a nieudzielenie urlopu na 
żądanie miało miejsce tylko u 1 pracodawcy i dotyczyło 3 pracowników. 
 

Nieprawidłowości związane z nieterminowym udzielaniem pracownikom urlopu 
wypoczynkowego pracodawcy najczęściej tłumaczyli skumulowaniem liczby dni urlopu  
z poprzednich lat, brakiem dostatecznej liczby pracowników na niektórych stanowiskach pracy, 
zapewnieniem normalnej pracy w zakładzie, przebywaniem pracowników na urlopie 
wypoczynkowym, zwolnieniach lekarskich, realizacją określonych zadań.  

Natomiast nieprawidłowości w zakresie dzielenia urlopu na części pracodawcy 
tłumaczyli tym,  że to na wnioski samych pracowników udzielali  im urlopu wypoczynkowego  
w częściach (w większości wnioski ustne), które jednak nie zapewniały im co najmniej w jednej 
części wypoczynku  trwającego nie mniej niż 14  kolejnych dni kalendarzowych.  

Przyczynami naruszania przepisów o urlopach wypoczynkowych była nieznajomości 
przepisów przez pracodawców, ich nieprawidłowa interpretacja lub ignorowanie.  

Jedną z przyczyn nie udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego w małych 
zakładach pracy jest też niedostateczna obsada stanowisk pracy, oszczędności w kosztach 
zatrudnienia pracownika co sprawia, że pracodawca nie przewiduje z tych powodów zastępstwa 
za pracownika korzystającego, np. z urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego  
(w większości dotyczy zakładów handlowo- usługowych). 
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W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali do 
pracodawców wystąpienia dotyczące przede wszystkim udzielenia zaległych urlopów  
i przestrzegania przepisów prawa pracy w tym zakresie oraz zapewnienia, aby co najmniej 
jedna część wypoczynku  trwała nie mniej niż 14  kolejnych dni kalendarzowych, udzielania 
urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do niego prawo, 
najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego  Pracodawcy w odpowiedzi 
informują o zastosowaniu się do wniosków zawartych w wystąpieniach, w szczególności istotne 
jest zapewnienie o udzieleniu urlopu zaległego 626 pracownikom.  

W związku z popełnionymi wykroczeniami 7 osób działających w imieniu pracodawcy  
w 7 zakładach  ukaranych zostało  mandatami kredytowanymi za 7 wykroczeń przeciwko 
prawom pracownika na łączną kwotę 7.500zł. W stosunku do 1 pracodawcy skierowano 
wniosek o ukaranie do sądu za 1 wykroczenie. Wobec 7 osób działających w imieniu 
pracodawcy zastosowano  środki wychowawcze (ostrzeżenie i pouczenie) za 7 wykroczeń  
w zakresie udzielenia pracownikom w terminie urlopu wypoczynkowego. 

 
5.  PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY 
RODZICIELSTWA 

 
W ramach  realizacji zadań z harmonogramu PIP w zakresie przestrzegania przepisów  

o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem przeprowadzono 92 kontrole  
u 92 pracodawców, u których świadczyło pracę ogółem 4.217 osób, w ramach stosunku pracy 
3.531 pracowników, w tym 2.556 kobiet.  

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów odnotowano u 41 pracodawców, 
których objęto czynnościami kontrolnymi w zakresie realizacji tematu. Były to jednak niemal 
wyłącznie naruszenia o charakterze formalnym. Najczęściej stwierdzanym uchybieniem było 
nieodbieranie od pracowników pisemnych oświadczeń o zamiarze korzystania lub braku 
zamiaru korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem (27 przypadków).  
U 14 pracodawców stwierdzono naruszenia w zakresie prac wzbronionych,  
w tym w 7 przypadkach brak wykazu. 

Inne uchybienia (większość formalnych) występowały u pojedynczych pracodawców  
i tylko w jednym przypadku miało miejsce istotne naruszenie uprawnień związanych  
z rodzicielstwem polegające na powierzeniu pracownicy, będącej w ciąży pracy w wymiarze 
przekraczającym 8 godzin na dobę.  

Zdaniem inspektorów głównymi przyczynami naruszeń przez pracodawców przepisów 
dotyczących uprawnień pracowników związanych z ochroną rodzicielstwa jest nieznajomość 
aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy i zaniedbania w prowadzeniu dokumentacji 
pracowniczej.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 41 wystąpień, 
zawierających 47 wniosków pokontrolnych dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień, w 
tym  wniosek dotyczący zaprzestania zatrudniania kobiet w ciąży w wymiarze przekraczającym 
8 godzin na dobę. Inspektor pracy w związku ze stwierdzonym wykroczeniem dotyczącym 
zatrudnienia kobiety w ciąży w wymiarze przekraczającym 8 godzin na dobę zastosował wobec 
pracodawcy postępowanie mandatowe i nałożył mandat karny w wysokości 1.000zł. 

Wyniki kontroli wskazują, że w kontrolowanym obszarze pracodawcy dopuszczali się 
wprawdzie uchybień, ale miały one charakter formalny i nie spowodowały faktycznego 
pozbawienia pracowników ich uprawnień. 

Wyniki kontroli wskazują, że przepisy Kodeksu Pracy w zakresie uprawnień 
pracowników związanych z rodzicielstwem  są na ogół przestrzegane.  

 
6. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY 
MŁODOCIANYCH 

 
W okresie sprawozdawczym realizując zadanie z harmonogramu w zakresie 

przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania młodocianych 
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przeprowadzono 85 kontroli w 85 podmiotach gospodarczych. U kontrolowanych pracodawców 
pracę świadczyło w ramach stosunku pracy 2275 pracowników, w tym 376 młodocianych,  
z czego 375 zatrudniano w celu przygotowania zawodowego, natomiast 1 - w innym celu niż 
przygotowanie zawodowe.  

Największą ilość kontroli przeprowadzono w zakładach zajmujących się przetwórstwem 
przemysłowym - 24 oraz handlem i naprawami - 23. Większość kontroli prowadzona była  
u pracodawców - osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu 
do ewidencji działalności gospodarczej. Są to małe podmioty zatrudniające od kilku do 
kilkunastu pracowników. W większości zakładów kontrole wykazały różnego rodzaju uchybienia, 
najczęściej jednak o charakterze formalnym, w szczególności: 
- w 39 kontrolach nieprzekazanie przedstawicielowi ustawowemu młodocianego informacji  

o ryzyku zawodowym związanym z pracą wykonywaną przez młodocianego oraz zasadach 
ochrony przed zagrożeniami ; 

- w 28 kontrolach  nieprowadzenie ewidencji pracowników młodocianych;  
- w 26 kontrolach  brak lub niewłaściwie opracowany wykaz stanowisk i rodzajów prac 

wzbronionych młodocianym; 
- w 24 kontrolach  brak lub niewłaściwie opracowany wykaz stanowisk i rodzajów prac 

dozwolonych dla potrzeb odbycia przygotowania zawodowego; 
- w 16 kontrolach  brak lub niewłaściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy, w tym ewidencji 

czasu pracy przy pracach wzbronionych, dla których przepisy zezwalają na zatrudnienie 
młodocianych w zakresie potrzebnym do przygotowania zawodowego. 

Stwierdzano również naruszenia przepisów bezpośrednio rzutujące na proces przygotowania 
zawodowego młodocianych i na ich ochronę, w szczególności: 
- prowadzenie  nauki zawodu  bez programu kształcenia zawodowego - w 7 kontrolach; 
- zatrudnianie młodocianych bez należytego przygotowania, w tym w 5 kontrolach bez 

poinformowanie pracownika młodocianego o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną 
pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami i w 4 kontrolach bez szkolenia 
wstępnego w dziedzinie bhp; 

- zatrudnianie młodocianych bez wymaganych profilaktycznych badań lekarskich, 
tj.wstępnych w 12 kontrolach i okresowych w 7 kontrolach; 

-  niezapewnienie młodocianym, których dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 
godziny, przerwy w pracy trwającej nieprzerwanie 30 minut -  w 7 kontrolach.  

Ponadto w 1 zakładzie zatrudniano 28 młodocianych, większość przy obsłudze 27 
maszyn i urządzeń (wiertarki, frezarki, szlifierki),  które  nie posiadały wymaganych osłon lub  
urządzeń ochronnych uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych. 23 pracowników nie 
było wyposażonych w osobiste okulary ochronne, nie mieli dostępu do instrukcji obsługi 17 z 27 

eksploatowanych maszyn i urządzeń.  Ponadto pracodawca nie wyposażył w hełmy spełniające 
wymagania dotyczące oceny zgodności pracowników młodocianych zatrudnionych na 
stanowisku lakiernika (2 młodocianych) na którym występowało zagrożenie doznania urazu 
głowy. 

W innym zakładzie (w którym zatrudnianych było 3 młodocianych) stwierdzono 
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym wynikające z eksploatowania rozdzielni 
elektrycznej niezabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych, ponadto  
w kontrolowanym podmiocie eksploatowane były 3 urządzenia poddozorowe, które nie 
posiadały stosownej decyzji UDT.  
 
Przyczyny stwierdzonych przez inspektorów pracy naruszeń w zakresie ochrony pracy 
młodocianych są różnorodne, a w szczególności: 
- nieznajomość przepisów prawa pracy dotyczących problematyki zatrudniania pracowników 

młodocianych ze strony pracodawcy, 
- niewłaściwa interpretacja przepisów (niektórzy pracodawcy nie kierowali pracowników na 

wstępne badania lekarskie, gdyż uznawali za wystarczające orzeczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do pracy, wydawane na podstawie przepisu regulującego badania 
lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych,  
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- lekceważenie przepisów prawa pracy przez pracodawców, które wynika z przekonania, że 

prowadzenie dokumentacji pracowników młodocianych jest zbędną „biurokracją”, 
-  świadome łamanie prawa, aby ograniczyć koszty związane z zatrudnianiem młodocianych 

(w niektórych przypadkach można odnieść wrażenie, że młodociani traktowani są, jako 
źródło taniej siły roboczej). 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy w celu wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości, w szczególności likwidacji stwierdzonych zagrożeń wydali 
środki prawne w postaci nakazów i decyzji ustnych, wystąpień i poleceń. Ponieważ naruszenie 
przepisów o ochronie pracy młodocianych stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, 
24 sprawców wykroczeń  ukarano grzywną w drodze mandatu karnego. W 13 przypadkach 
poprzestano na środkach oddziaływania wychowawczego. 
 

W efekcie działań inspektorów pracy, zdecydowana większość uchybień została 
usunięta. Efektami kontroli była głównie poprawa stanu przygotowania pracowników 
młodocianych do podejmowania pracy w ramach praktycznej nauki zawodu tj. poddanie 
szkoleniom bhp, profilaktycznym badaniom lekarskim, w pojedynczych opisanych przypadkach, 
likwidacja zagrożeń. Ponadto usunięto nieprawidłowości związane z nieprowadzeniem lub 
nierzetelnym prowadzeniem ewidencji czasu pracy, brakiem wykazu stanowisk i rodzajów prac 
wzbronionych pracownikom młodocianym, brakiem wykazu stanowisk i rodzajów prac 
dozwolonych dla potrzeb odbycia przygotowania zawodowego. 

Podczas przeprowadzonych kontroli w 2014r. stwierdzono niewielki wzrost  
w porównaniu z rokiem ubiegłym nieprawidłowości związanych z brakiem lub niewłaściwie 
opracowanym wykazem stanowisk i rodzajów prac wzbronionych młodocianym. Inne uchybienia 
występowały na podobnym poziomie.  Za pozytywne należy uznać to, że naruszenia przepisów 
stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia młodocianych nie występują powszechnie i nie 
stwierdza się tak istotnych naruszeń jak zatrudnianie przy pracach wzbronionych  
i z przekroczeniem norm czasu pracy. Problemu nie stanowi też kwestia wynagradzania 
młodocianych i wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych. 

 
7. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY PRZEZ 
PRACODAWCÓW, DO KTÓRYCH MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY 
USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ 
 

Kontrolą objęto 10 pracodawców stosujących przepisy ustawy o służbie cywilnej 
(urzędy). Objęte kontrolami urzędy zatrudniały łącznie 323 pracowników.  
Kontrole obejmowały przede wszystkim zagadnienia prawnej ochrony pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Z zakresu prawnej ochrony pracy stwierdzano w większości 
formalne uchybienia dotyczące głównie: 
- wadliwych postanowień regulaminów pracy (w 6 urzędach), 
- wadliwych postanowień  w regulaminach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  

- w 4 urzędach  zawarto postanowienia dyskryminujące niektórych pracowników, 
uzależniające przyznanie świadczeń socjalnych od stażu pracy u danego pracodawcy lub 
wymiaru czasu pracy.  

Istotniejsze uchybienia występowały w pojedynczych przypadkach. I tak  w zakresie 
stosowania przepisów o czasie pracy stwierdzono, że w jednym urzędzie nierzetelnie 
prowadzono ewidencję czasu pracy (nie rejestrowano w ewidencji faktycznej liczby godzin 
pracy w poszczególnych dobach, nie wykazywano pracy w godzinach nadliczbowych oraz 
pracy w soboty, przy czym praca rejestrowana była w odrębnej książce pracy),  
a 3 pracownikom świadczącym pracę w godzinach nadliczbowych nie udzielono w tym samym 
wymiarze czasu wolnego od pracy. Poza jednym przypadkiem niezapewnienia pracownikowi 
11-godzinnego odpoczynku dobowego innych naruszeń przepisów o czasie pracy nie 
stwierdzono. 

Podobnie niewiele uchybień stwierdzono w zakresie urlopów wypoczynkowych.  
W 4 urzędach 9 pracowników posiadało zaległe urlopy wypoczynkowe w łącznej liczbie 90 dni, 
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w 4 jednostkach stwierdzono nieprawidłowe ustalenie wymiaru urlopu proporcjonalnego do 
okresu zatrudnienia u danego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, 3 pracodawców 
dzieląc  urlopy na części nie zapewniło pracownikom wypoczynku trwającego nie mniej niż 14 
kolejnych dni kalendarzowych, w jednym przypadku 5 pracownikom zaniżono wymiar tego 
urlopu o 10 dni. Nie stwierdzono żadnych naruszeń w zakresie wynagrodzenia i innych 
świadczeń ze stosunku pracy. 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły 
głównie przygotowania pracowników do pracy i miały charakter jednostkowy (np. w jednym 
urzędzie  nie dokonano oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą  
na 2 stanowiskach pracy, w 1 przypadku 1 pracownik został dopuszczony do pracy bez 
aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy,  w 3 
skontrolowanych podmiotach stwierdzono dopuszczenie do pracy 6 pracowników bez 
przeszkolenia wstępnego lub okresowego w dziedzinie bhp). 

Organizując stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe w 5  urzędach nie 
dokonano oceny warunków pracy m.in. w aspekcie prawidłowości rozmieszczenia elementów 
wyposażenia tych stanowisk zapewniających spełnienie minimalnych wymagań bhp, obciążenia 
wzroku oraz układu mięśniowo- szkieletowego. W 4 jednostkach nie przeprowadzono pomiarów 
natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli do pracodawców skierowano decyzje nakazowe  
i wystąpienia zawierające wnioski dotyczące wyeliminowania występujących naruszeń 
przepisów prawa pracy. Urzędy poinformowały o ich wykonaniu. 

Przeprowadzone kontrole wykazały stosukowo niewielką liczbę  nieprawidłowości,  
w większości o charakterze formalnym, można więc stwierdzić, że w urzędach państwowych 
przepisy prawa pracy, w tym ustawa o służbie cywilnej, stosowane są zgodnie z ich 
przeznaczeniem, a uprawnienia pracownicze co do zasady nie są naruszane. 
 

8. PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W JEDNOSTKACH 
ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ 

 
W 2014r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku przeprowadzano kontrole  

w celu uzyskania oceny przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.  Zagadnienie zbadano w 10 domach 
pomocy społecznej  (7- których organem założycielskim jest samorząd, najczęściej organy 
powiatowe, oraz po jednej kontroli placówek prowadzonych na zlecenie powiatu przez 
organizację charytatywną, związek wyznaniowy oraz w spółce prawa handlowego).  
W kontrolowanych podmiotach pracę na podstawie umów o pracę świadczy 741 osób,  
w tym 623 kobiety.  

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły 
najczęściej  dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, braku dokumentacji lub uchybień  
w zakresie narażenia pracowników na działalnie czynników biologicznych 3 i 4 stopnia, braku 
rejestru prac i pracowników wykonujących prace w narażeniu na te czynniki, a także 
nieprawidłowości związanych z właściwym oszacowaniem narażenia pracowników na 
obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (podczas przemieszczania pensjonariuszy).  
W trzech placówkach inspektorzy stwierdzili brak służby bhp, w dwóch domach pomocy 
społecznej stwierdzano naruszenia związane użytkowaniem maszyn i urządzeń będących na 
wyposażeniu tych placówek, np. urządzeń wyposażenia kuchni, szlifierek. 

W zakresie przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy naruszenia dotyczyły 
głównie przepisów  o czasie pracy - nieprawidłowości stwierdzono w dziewięciu kontrolowanych 
podmiotach. Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należy zaliczyć nieudzielanie 
pracownikom co czwartej niedzieli wolnej od pracy, co stwierdzono w pięciu podmiotach oraz 
nieprawidłowe organizowanie czasu pracy poprzez zatrudnianie dwukrotnie w tej samej dobie 
pracowniczej w sytuacji, gdy u pracodawcy nie stosowano uregulowań wskazanych w art. 1401 

§1 Kodeksu pracy (indywidualny lub ruchomy rozkład czasu pracy, a pracownicy nie 
wnioskowali o stosowanie wobec nich  indywidualnych lub ruchomych rozkładów czasu pracy). 
Stwierdzano też problemy związane z nierzetelnym ewidencjonowaniem czasu pracy 
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(dokonywanie zmian, rozbieżne zapisy ewidencji czasu pracy w porównaniu z innymi 
dokumentami potwierdzającymi obecność pracowników w pracy). W konsekwencji naruszeń 
przepisów o czasie pracy miały też miejsce przypadki niewypłacania dodatkowego 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (w placówkach prowadzonych przez inne 
podmioty niż samorząd). 

Ponadto w zakresie wypłaty świadczeń należnych ze stosunku pracy stwierdzano 
nieprawidłowości dotyczące niewywiązywania się pracodawców z obowiązku wypłaty należnych 
pracownikom dodatków z tytułu pracy w porze nocnej. Nieprawidłowości w tym zakresie 
dotyczyły najczęściej zaniżania tego świadczenia , co stwierdzono w trzech podmiotach  lub 
nieterminowej wypłaty tego świadczenia (wraz z wynagrodzeniem za kolejny przepracowany 
miesiąc). 

W jednym kontrolowanym podmiocie stwierdzono wykonywanie pracy na podstawie 
umowy zlecenia w warunkach, w których zgodnie z Kodeksem pracy powinna zostać zawarta 
umowa o pracę. 

 
W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem  59 decyzji na piśmie oraz skierowali 

do pracodawców 139 wniosków zawartych w 10 wystąpieniach. 
Pracodawcy poinformowali o wykonaniu decyzji i wystąpień. Między innymi wypłacili  

31 pracownikom łącznie  4178,30 zł wyrównania dodatku za pracę w porze nocnej  
oraz 20 pracownikom 4388,32 zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 
Pracodawca poinformował też o zrealizowaniu wniosku inspektora dotyczącego przekształcenia 
umowy cywilnoprawnej, od dnia jej zawarcia, w umowę o pracę. 
 

9.  ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW 
 
W  2014r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wpłynęło  780 skarg,  

z czego zdecydowana większość na piśmie. Dane te kształtują się na nieco niższym 
poziomie w porównaniu do roku 2013, w którym złożono 853 skargi. 

Skargi w znaczącej mierze składane były przez byłych pracowników - 290 oraz przez 
pracowników w trakcie zatrudnienia - 250. 73 skargi złożyły osoby zatrudnione bez 
pisemnego określenia rodzaju umowy, a 51 skarg pochodziło od osób świadczących pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych. Ponadto skargi lub wnioski o kontrole wniosło  
21 organizacji związkowych dochodząc przywrócenia naruszonego porządku prawnego  
w zakładzie. Wnioski o kontrole składane były również przez m.in.: osoby trzecie (57), inne 
instytucje (4), cudzoziemców (4), pracowników niepełnosprawnych (4), organy władzy 
państwowej (4), pracodawców (2), pracowników tymczasowych (2), posła (1), społecznego 
inspektora pracy (1) oraz ZUS (1).  

Znaczna część skarg została przekazana do załatwienia zgodnie z właściwością 
miejscową do innych okręgowych inspektoratów pracy (107), 30 skarg nie podlegało 
rozpatrzeniu gdyż nie dotyczyły one zagadnień należących do właściwości rzeczowej 
organów PIP. Z tego samego powodu pozostawiono bez załatwienia 90 skarg anonimowych, 
kilkadziesiąt skarg zostało wycofanych, w ponad 60 przypadkach nie można było rozpatrzyć 
zasadności skarg, z różnych względów, głównie z powodu tego, że podmiot, którego skarga 
dotyczyła zaprzestał zatrudniania siły najemnej i nie podlegał już kontroli organów PIP. 

 
Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania zbadano pod względem 

zasadności 419 skarg dotyczących naruszania uprawnień pracowniczych, tj.82%  
podlegających rozpatrzeniu.  

Spośród nich za całkowicie lub częściowo zasadne uznano 236 skarg – (56,3%).  
W przypadku pozostałych skarg za całkowicie niezasadne uznano 162 skargi (38,7%), 
natomiast w 21 przypadkach inspektorzy nie ustalili zasadności skarg w szczególności ze 
względu na - ich zdaniem - sporny charakter zarzutów w nich zawartych. W takich sytuacjach 
skarżący byli informowani o ich prawie do dochodzenia należnych im roszczeń na drodze 
postępowania sądowego. 
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Dane statystyczne w zakresie poruszanych w skargach problemów (według symboli) 

Problemy poruszane w skargach 01.01.2014 r.– 
31.12.2014 r. 

Ogółem Zasadne 

A – obiekty i pomieszczenia pracy 6 2 

B – pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne 20 3 

C – wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie 14 2 

D – stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne 18 12 

E – maszyny i urządzenia techniczne 8 5 

F – urządzenia i instalacje energetyczne 4 0 

G – transport 13 5 

H – magazynowanie i składowanie 1 1 

I – czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej 20 6 

J – przygotowanie do pracy 60 24 

K – inne zagadnienia BHP 43 18 

L – stosunek pracy 291 67 

M – czas pracy 87 32 

N – ochrona pracy młodocianych 5 0 

O – uprawnienia związane z rodzicielstwem 5 0 

P – wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 530 169 

Q – legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 28 4 

R – rady pracowników  1 1 

S – urlopy pracownicze 34 6 

T – rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących 
pracownika 

7 3 

U – społeczna inspekcja pracy 4 0 

W – środki nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy 3 1 

X – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 8 

Y9900 – inne skargi, zus, 9 0 

Y0101 - Y0600 – dyskryminacja, mobbing, molestowanie,  37 1 

Y0799 -  uprawnienia związków zawodowych 2 0 

 
Uwaga: suma liczby problemów poruszonych w skargach ujętych w zestawieniu nie odpowiada 
liczbie skarg, które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, co wynika  
z faktu, że poszczególne skargi najczęściej obejmowały po kilka problemów i zarzutów 
naruszeń przepisów prawa.  

W sumie, w skargach zbadanych w 2014 roku, skarżący poruszyli 1275 problemów 
wskazując, na ich zdaniem, naruszanie przepisów prawa pracy. Inspektorzy pracy rozpatrujący 
te skargi potwierdzili zasadność 370 roszczeń, co stanowi 29% poruszonych (w roku 2013 - 
32,6%, w 2012 - 32,6%, w 2011 - 31,7%. 

Szczegółowe zestawienia zagadnień poruszanych w skargach wskazują, że podobnie 
jak w poprzednich latach, również w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. najwięcej 
problemów w nich podnoszonych dotyczyło niewypłacania przez pracodawców 
wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (na 1.275 problemów 
poruszanych w skargach 530 z nich dotyczyło tego zagadnienia, co stanowi aż 41,5% ogółu;  
w roku 2013 - 44%, w 2012 - 46,6%, 2011 - 41,3%). 
Skargi, w których poruszono problem wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku 
pracy dotyczyły najczęściej: 
 niewypłacania lub nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz zaniżania jego 

wysokości, 
 niewypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 
 niewypłacania ekwiwalentu pieniężnego za  niewykorzystany   urlop wypoczynkowy, 
 niewypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej jako 

roboczej, 
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 niewypłacania lub obniżenia wynagrodzenia za czas choroby,  
 niewypłacania lub obniżenia należności z tytułu podróży służbowych. 
 

Należy zaznaczyć, że w składanych skargach problemem dominującym było 
niewypłacanie wynagrodzenia za pracę (245 zarzutów wskazanych w skargach). W większości 
przypadków naruszenia przepisów w zakresie niewypłacenia wynagrodzenia za pracę miały 
charakter indywidualnych roszczeń. Ponieważ zdarzyły się również przypadki utraty płynności 
finansowej przez kilka firm branży spożywczej i budowlanej część ze skarg dotyczyła 
wszystkich lub większości pozbawionych wynagrodzenia za pracę pracowników.  

W rezultacie badania skarg dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych 
związanych ze stosunkiem pracy zasadność roszczeń pracowniczych znalazła całkowite lub 
częściowe potwierdzenie w 126 skargach, przy 169 problemach w nich podniesionych spośród 
530 (31,8%).  

Do pracodawców, u których zasadność zarzutów znalazła potwierdzenie kierowano  
w wyniku przeprowadzonych kontroli skargowych przewidziane prawem środki prawne, w tym 
do 79 pracodawców skierowano wystąpienia zawierające 142 wnioski dotyczące 
wyeliminowania różnego rodzaju uchybień, w szczególności w zakresie  naliczenia i wypłacenia 
różnego rodzaju należności ze stosunku pracy na kwotę 855.778,58zł na rzecz 2.969 
pracowników. Natomiast do 17 pracodawców skierowano nakazy zawierające 34 decyzje 
wypłaty przede wszystkim wynagrodzenia za pracę na rzecz 882 pracowników  
na kwotę 2.661.577,88zł.  

   
 291 problemów (22,8 % ogółu podniesionych w skargach) dotyczyło szeroko pojętego 

„stosunku pracy”, a w szczególności nieprawidłowości w zakresie nawiązywania  
i rozwiązywania stosunków pracy, z czego 67 uznano za zasadne (23%). 

Dane te kształtują się na nieco wyższym poziomie w porównaniu do lat poprzednich 
(2013 - 261, 2012 - 266). Nieco mniej skarg złożono w zakresie braku potwierdzenia na piśmie 
zawartej umowy o pracę (2014 - 117 skarg, 2013 - 129 skarg). Ta tematyka  w znaczącej 
większości przypadków  dotyczyła branży budowlanej oraz związanych z tym krótkotrwałych 
potrzeb pracodawców. Jedynie w 10 przypadkach zarzuty uznano za całkowicie zasadne, co 
wynika głównie z trudności w udowodnieniu faktu takiego zatrudnienia, dlatego też aż w 46 
przypadkach inspektorzy pracy uznali skargi za sporne.  

Z kolei 38 skarg dotyczyło zawarcia umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innej umowy  
o charakterze cywilnoprawnym w warunkach, w których zgodnie z regulacją art. 22 § 1 Kodeksu 
pracy powinna być zawarta umowa o pracę. Połowa z tych skarg (19) została przez inspektorów 
pracy uznana za zasadne.  

Liczną grupę skarg stanowiły skargi dotyczące niewydania świadectwa pracy oraz te,  
w których wskazano nieprawidłowości w treści lub opóźnienia w jego wydaniu (58 skarg,  
z czego 19 okazało się zasadnymi i częściowo zasadnymi). 

Inspektorzy pracy, kierując do 24 pracodawców wystąpienia, spowodowali wydanie  
lub usunięcie nieprawidłowości z wydawanych w przyszłości świadectwach pracy dotyczących 
15 pracodawców. Pozostałe zagadnienia ujęte w skargach kategorii „stosunek pracy” miały 
charakter jednostkowy.  
 

Podobnie jak w roku ubiegłym wiele, bo aż 207 problemów (16,2% ogółu rozpatrzonych, 
w roku 2013 – 18%) poruszonych w skargach dotyczyło naruszeń  w zakresie warunków 
pracy - 78 z nich uznano za zasadne (co stanowi 37,7% tych, które zostały podniesione  
w skargach w tym zakresie). Należy zaznaczyć, że również w tym obszarze często skarżący  
w jednej skardze wskazywali po kilka problemów.  

Wśród problemów z zakresu bhp 60 dotyczyło przygotowania do pracy  
(29% wszystkich z tego zakresu), z czego 24 uznano za zasadne. Natomiast 40 problemów 
(19,3% ogółu z zakresu bhp - mniej w porównaniu do roku ubiegłego - 67 problemów) dotyczyło 
obiektów i pomieszczeń pracy, pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych oraz 
wentylacji, ogrzewania i oświetlenia. 
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W 28 skargach wskazano na nieprawidłowości dotyczące czynników szkodliwych  
i uciążliwych oraz środków ochrony indywidualnej (w sumie wskazano 36 przedmiotów 
skarg, z czego w 2 przypadkach inspektorzy pracy uznali je za zasadne).  

W 19 skargach (22 w roku 2013) poruszono kwestie związane z ustalaniem 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w tym: nieprzystąpieniem niezwłocznie do ich 
ustalenia przez zespół powypadkowy, niesporządzeniem protokołu powypadkowego, brakiem 
rejestru wypadków przy pracy. Ponad połowę z nich, bo 11- uznano za zasadne lub częściowo 
zasadne.  

W 11 skargach (w roku 2013 - 18, w 2012 - 25 skarg) poruszono problem wyposażenia 
i stosowania przez pracowników odzieży i obuwia roboczego, 4 z nich uznano za zasadne. 
Inne problemy poruszane w skargach dotyczących warunków pracy występowały jednostkowo. 
 
Następna pod względem liczebności grupa problemów dotyczyła czasu pracy -  
w 55 skargach poruszono 87 problemów (6,8% ogółu rozpatrzonych - znacząco  mniej niż  
w roku poprzednim, w którym złożono 85 skarg i stanowiły one 17% wszystkich podniesionych 
w skargach zarzutów) związanych z czasem pracy, z czego 32 (36,8%) uznano za zasadne.  
Główne naruszenia porządku prawnego, jakie występowały w tej grupie skarg to: 
- nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, w szczególności nierzetelne 

prowadzenie ewidencji czasu pracy - zgłoszono 16 – krotnie (6 skarg zasadnych); 
- zatrudnianie pracowników przeciętnie przez więcej niż 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie 

rozliczeniowym i nieudzielanie dnia wolnego za pracę w 6 dniu tygodnia - zgłoszono 16 - 
krotnie (8 skarg zasadnych); 

- zatrudnianie z naruszaniem przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym - zgłoszono 
7 - krotnie (4 skargi zasadne); 

- nieprawidłowe ustalenie dobowego wymiaru czasu pracy zgodnie ze stosowanym 
systemem czasu pracy oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym – zgłoszono 7 – krotnie (4 skargi zasadne). 

W wielu przypadkach inspektorzy pracy rozpatrujący skargi w tym zakresie napotykali trudności  
w ustaleniu ich zasadności ze względu na brak ewidencji czasu pracy lub jej nierzetelne 
prowadzenie. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy do pracodawców 
kierowano wnioski o przywrócenie naruszonego porządku prawnego. 
 

W skargach poruszono 37 zagadnień dotyczących mobbingu, molestowania  
i dyskryminacji w stosunkach pracy. Niemal wszystkie skargi uznano za bezzasadne.  
W złożonych skargach 22 problemy dotyczyły mobbingu (1 skarga zasadna), 8 - molestowania, 
7 - dyskryminacji. Nie złożono skargi, w której poruszono by tematykę molestowania 
seksualnego.  

Kolejna grupa problemów to 34 zagadnienia w 31 skargach (7,4% wszystkich 
rozpatrzonych - podobnie w porównaniu do roku ubiegłego - 31 problemów w 26 skargach)  
w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych, z czego tylko w 6 przypadkach 
potwierdzono zasadność skarg.  

Z kolei 28 problemów zawartych w skargach dotyczyło zagadnień legalności 
zatrudnienia. Z tego 4 skargi uznano za zasadne. W znaczącej większości skargi te dotyczyły 
podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia bez powiadomienia o tym fakcie właściwego urzędu 
pracy oraz nie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby zatrudnionej lub wykonującej 
inną pracę zarobkową. 

Niewiele skarg dotyczyło innych zagadnień ochrony pracy. Na uwagę zasługuje to, że 
odnotowano wprawdzie 5 skarg w zakresie ochrony pracy młodocianych (w roku 2013 - 3) oraz 
5 w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem, ale kontrolujący nie potwierdzili 
zasadności podnoszonych roszczeń w żadnym z tych przypadków.  

 
Dane statystyczne dotyczące liczby składanych w okresie sprawozdawczym skarg  

wskazują, że liczba skarg zmalała w stosunku do roku 2013.  
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Nadal dominującą grupą są skargi dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń 
pieniężnych ze stosunku pracy. W większości skargi dotyczyły indywidualnych roszczeń. 
Zwraca uwagę to, że w niewielu skargach poruszano tematykę braku lub nieterminowej wypłaty   
wynagrodzenia za pracę na rzecz wszystkich pracowników danego zakładu. Jednocześnie, na 
uwagę zasługuje to, że podobnie jak w latach ubiegłych większość skarg dotyczących 
problematyki wynagrodzeń okazała się niezasadna.  

Proporcja występujących problemów w zgłaszanych skargach nie uległa poważniejszym 
zmianom. Utrzymuje się tendencja polegająca na tym, że poza problemami w zakresie 
wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych w składanych skargach dominowały też zarzuty 
dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, a zwłaszcza szeroko pojętego 
przygotowania do pracy (głównie szkoleń bhp oraz badań profilaktycznych), a także kwestie 
dotyczące stosunku pracy (przede wszystkim w zakresie nawiązywania i rozwiązywania 
stosunku pracy oraz świadectw pracy). 

Zasadność problemów poruszanych w skargach kształtuje się na różnym poziomie. 
Większość zasadnych problemów dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy - 62,3%.  
W przypadku pozostałych problemów poruszanych w skargach dominowały skargi niezasadne 
zasadność potwierdzono w 29% spraw. Dotyczy to również skarg z zakresu czasu pracy,  
a podstawowym powodem takiego stanu rzeczy był brak jednoznacznych dowodów (rzetelnej 
dokumentacji np. w zakresie czasu pracy), które mogłyby potwierdzić zasadność roszczeń.  

Skargi, w których skarżący podnosili zarzut stosowania wobec nich mobbingu, utrzymują 
się na nieco niższym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego. Sama istota tych skarg 
polegająca na prezentowaniu przez skarżących swoich odczuć i często braku konkretnych 
faktów możliwych do zbadania powoduje, że inspektorzy pracy z reguły nie potwierdzają 
zasadności tych skarg  ze względu na brak możliwości prawnych do jednoznacznego 
rozstrzygania kwestii spornych. Organami właściwymi rzeczowo w tych kwestiach są sądy 
pracy. 
 
 

F.  LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA 
 
 
1. KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ  
OBYWATELI POLSKICH   

 
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 1.104 kontrole legalności 

zatrudnienia u 1.055 przedsiębiorców, zatrudniających 15.057 osób w ramach stosunku pracy. 
Najwięcej kontroli przeprowadzono kolejno w branżach: handel i naprawy, budownictwo, 
przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, transport i gospodarka 
magazynowa oraz działalność profesjonalna, rolnictwo, leśnictwo, pozostała działalność 
usługowa. 

Podobnie jak w latach ubiegłych najczęściej kontrole obejmujące tematykę legalności 
zatrudnienia przeprowadzano w małych zakładach, zatrudniających do 9 osób. 

Najwięcej nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia odnotowano kolejno  
w branżach: handel i naprawy, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie  
i usługi gastronomiczne, transport i gospodarka magazynowa oraz działalność profesjonalna, 
rolnictwo, leśnictwo, pozostała działalność usługowa. 
Największą liczbę nielegalnie wykonujących pracę stanowią pracownicy zatrudnieni  
w charakterze sprzedawców oraz pracownicy budowlani. 
 
Omówienie najistotniejszych nieprawidłowości 
Najistotniejszymi nieprawidłowościami stwierdzanymi w trakcie kontroli były: 
-  na  5.325 pracowników w stosunku do 29 osób nie potwierdzono na piśmie rodzaju  

i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę, w stosunku do 39 osób potwierdzono 
warunki zatrudnienia w innym terminie (w tym  5 bezrobotnych);  
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- w stosunku do 80 osób na 3.756 badanych przypadków zostały zastosowane nielegalne 
formy zatrudnienia - zawarto umowy cywilnoprawne w warunkach, w których powinny być 
zawarte umowy o pracę (5 z badanych osób było zarejestrowanych, jako bezrobotne); 

- na 6.969 badanych przypadków, w stosunku do 43 osób nie dopełniono obowiązku 
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego (w tym dotyczy to 5 osób bezrobotnych),  
a w 379 przypadkach dokonano tego po wymaganym prawem terminie; 

- 6 pracownikom nie potwierdzono na piśmie zawartej umowy o pracę, (dot. osób które 
rozpoczęły pracę w dniu kontroli lub tych, z którymi nie potwierdzono umowy do momentu 
rozpoczęcia kontroli); 

-  na zbadanych 1.416 osób 138 bezrobotnych podjęło zatrudnienie bez powiadomienia 
powiatowego urzędu pracy, przy czym 10 z nich pobierało zasiłek; 

- na 11.928 osób objętych badaniem,  stwierdzono 1.128 zatrudnionych, wobec których nie 
opłacono składek na Fundusz Pracy na ogólną kwotę 225.674 zł. 

 
Kontrolując przestrzeganie przez przedsiębiorców dopełnienia obowiązku zgłoszenia do 
ewidencji działalności lub do Krajowego Rejestru Sądowego zmian danych objętych wpisem 
stwierdzono 5 przypadków niewywiązania się z powyższego obowiązku oraz   
1 przypadek prowadzenia działalności bez dokonania wpisu w Centralnej Ewidencji  
i Informacji o Działalności Gospodarczej.  
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie obowiązku posiadania wymaganych koncesji, 
wpisu do rejestru działalności regulowanej, zezwolenia. 
 
Przyczyny nieprawidłowości  
- naruszenia przepisów przez pracodawców i przedsiębiorców stwierdzane podczas kontroli 

w zdecydowanej większości przypadków wynikają z zamierzonego i świadomego działania - 
dążenia do ograniczenia kosztów związanych z legalnym zatrudnianiem pracowników. 
Sytuacja od wielu lat nie ulega zmianie. Niewątpliwym przykładem powyższego jest nie 
potwierdzanie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę. 
Skutkuje to uniknięciem ponoszenia dodatkowych kosztów, tym bardziej, że często sam 
pracownik godzi się na pracę nielegalną.  

- podobnie jak w roku ubiegłym i poprzednich latach szukanie „oszczędności” kosztem 
pracownika staje się widoczne także podczas analizy prawidłowości i systematyczności 
opłacania składek na Fundusz Pracy. Pracodawcy wykazują się dużą beztroską zwłaszcza 
w podejściu do krótkich opóźnień, tłumacząc się ważniejszymi wydatkami. W roku 
sprawozdawczym w 9 zakładach stwierdzono przypadki nieopłacenia składek na Fundusz 
Pracy. Zakładami tymi są placówki opieki zdrowotnej – przede wszystkim szpitale (kwota 
ponad 56.000 zł), zakłady mięsne (kwota ponad 40.000 zł), zakład instalatorstwa 
elektrycznego (kwota ponad 11.000 zł), hurtowania metali (kwota ponad 55.000 zł) oraz 
zakład budowlany (kwota ponad 18.000 zł). 

- niewątpliwie największym problemem jest stosowanie umów cywilnoprawnych  
w przypadku, gdy są przesłanki wskazujące na możliwość zawarcia umowy o pracę. 
Powodem zjawiska, obok chęci uniknięcia dodatkowych kosztów jest wykorzystanie 
możliwości uproszczenia procedur (szkolenia bhp, badania lekarskie, zwolnienia lekarskie 
czy urlopy wypoczynkowe). W wielu przypadkach stosowane są umowy  
o dzieło mimo, że w ocenie inspektorów nie zawsze są spełnione przesłanki wynikające  
z tego rodzaju umów (dotyczy przede wszystkim pracowników budowlanych). 

- w zakresie niewywiązywania się z obowiązku powiadamiania powiatowego urzędu pracy  
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności   
gospodarczej w ocenie inspektorów spowodowane jest tylko w nielicznych przypadkach 
niewiedzą bezrobotnych. Przeważa jednak chęć uzyskania korzyści materialnych - 
bezrobotny pobierający zasiłek wykonuje „dodatkowo” pracę zarobkową, lub zawierane są 
umowy cywilnoprawne na piśmie - często w momencie kontroli lub datowane na kilka dni 
przed kontrolą. W ocenie kontrolujących bezrobotni często świadomie godzą się na formę 
pracy w żaden sposób nierejestrowaną. 
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 w ocenie pracodawców i przedsiębiorców 
Kontrolowani pracodawcy czy przedsiębiorcy tłumaczą się najczęściej zmianami 

przepisów w zakresie zatrudniania lub powierzania pracy oraz ich subiektywną interpretacją. 
Bardzo często kontrolowane podmioty informują inspektorów, że obsługujące ich biura 
rachunkowe prowadzą całą dokumentację pracowniczą oraz odpowiadają za wszelkie sprawy 
związane z zatrudnianiem, a także wszystkie dokumenty  
w związku z prowadzoną działalnością. Zdarza się, że kontrolowane podmioty obarczają winą 
również samych pracowników twierdząc, że niezawarcie umowy na piśmie czy nie zgłoszenie 
do ubezpieczenia społecznego spowodowane jest niedostarczeniem przez konkretną osobę 
danych potrzebnych do spełnienia w/w formalności. 
 
w ocenie osób nielegalnie wykonujących pracę  

Wymieniona grupa osób (podobnie jak w latach ubiegłych) często jest przekonana,  
że w przypadku, kiedy nie jest z nimi zawierana umowa o pracę - nie mają obowiązku 
informowania właściwego PUP o fakcie podjęcia pracy zarobkowej. Bezrobotni często 
świadomie godzą się na formę pracy w żaden sposób nierejestrowaną. Nieprawidłowości 
związane z legalizacją ich pracy wynikają również  ze stosowania w rozumieniu samych 
bezrobotnych okresu próbnego, ale nie potwierdzanego na piśmie. 
Niewywiązywanie się z obowiązku powiadamiania powiatowego urzędu pracy  
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej 
osoby te tłumaczą niewiedzą, nie otrzymaniem jakiejkolwiek umowy na piśmie (umowy o pracę 
lub umowy cywilnoprawnej).  

Prowadząc kontrole ustalano, czy w umowach o pracę zawieranych z pracownikami na 
świadczenie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy określono dopuszczalną liczbę godzin 
pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, której przekroczenie uprawnia, oprócz 
normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 §  1 
kodeksu pracy. Jeżeli umowy nie zawierały takich postanowień, wówczas inspektorzy pracy 
wnioskowali do pracodawcy o uzupełnienie tych umów o w/w postanowienia (wydano  
315 wniosków, w stosunku do 552 pracowników), z odpowiedzi udzielonych inspektorom pracy 
wynika, że wykonano 254 wniosków (w stosunku do 440 pracowników).  
 
Nieprzestrzeganie zasad równego traktowania przy naborze na wolne stanowisko pracy 
lub miejsce przygotowania zawodowego  

Do OIP nie wpływały informacje o przypadkach odmowy zatrudnienia ze względu na 
kryteria dyskryminacyjne w związku z czym zagadnienie nie było przedmiotem kontroli  
w roku sprawozdawczym. 
 
Skierowane do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

Inspektorzy pracy w roku 2014 nie kierowali do organów prokuratury zawiadomień, które 
dotyczyłyby tematu legalności zatrudnienia obywateli polskich.  

Skierowano natomiast dwa zawiadomienia w zakresie podejrzenia uporczywego 
naruszania praw pracowniczych wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia 
społecznego (art. 218 § 1a Kodeksu karnego). Przedmiotowe zawiadomienia dotyczyły firm,  
w których inspektorzy pracy stwierdzili liczne nieprawidłowości. Kontrole przeprowadzane były 
w związku ze sprawdzeniem wykonania wydanych decyzji dotyczących niewypłacania 
wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy. 
Kontrole wykazały, że pracodawcy nie wypłacali w terminie wynagrodzeń za pracę oraz 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy takich jak: ekwiwalent za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy, nagrody jubileuszowe, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku 
pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.  

 Inspektorzy pracy nie otrzymywali sygnałów od pracowników, w stosunku do których 
mogłyby być stosowane ewentualne złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowniczych 
oraz ewentualne podejrzenie występowania znamion pracy przymusowej lub przestępstwa 
handlu ludźmi. 
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W roku 2014 prowadzono kontrole na wniosek innych organów, m. in.  urzędów 
skarbowych - 14 kontroli, prokuratur - 3 kontrole, policji - 2 kontrole, Starostów/ Prezydentów 
Miast - 9 kontroli, Powiatowych Urzędów Pracy - 5 kontroli, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 
2 kontrole. 
Inspektorzy pracy kierowali także zawiadomienia oraz pisma interwencyjne do organów 
właściwych rzeczowo, odnośnie niektórych kwestii ujawnionych podczas kontroli. Kontrolujący 
informowali właściwe: 
- Starostwa, o kwestiach związanych z bezrobotnymi (w stosunku, do których inspektor pracy 

powziął informację o podjęciu przez bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej)  
i  działaniach, które zostały podjęte, 

- oddziały ZUS, o fakcie nie opłacenia składek na Fundusz pracy oraz nie zgłoszenia 
zatrudnionej osoby do ubezpieczenia społecznego, 

- urzędy skarbowe, o nie wywiązywaniu się z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek 
dochodowy od osób fizycznych lub zaleganiu z przedmiotowymi zaliczkami, 

- organ prowadzący rejestr przedsiębiorców (w tym Centralna Ewidencja i Informacja  
o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki w Departamencie  
Handlu i Usług), 

- Powiatowe Urzędy Pracy, o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek danego PUP, 
- policję o przypadkach niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej zmian danych objętych wpisem. 
 
Efekty działań kontrolnych  

Wyszczególnienie Liczba Kwota (zł) 

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

38 x 

b -  zawarcie umowy o pracę (potwierdzenie zawarcia 
stosunku pracy) w miejsce umowy 
cywilnoprawnej – na podstawie art. 22 Kp. 

59 x 

c -  zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 56 x 

2 Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 2 317 101 067 

3 Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne 324 433 626 

4 Ogółem x 534 693 

 
Zastosowano środki represyjne w postaci mandatów karnych w stosunku do osób, które 

popełniły wykroczenia z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.  
Wystawiono 34 mandaty na łączną kwotę 29 700 zł, w tym ukarano  

- 16 pracodawców, na łączną kwotę 18 700 zł, 
- 1 osobę działającą w imieniu pracodawcy, na kwotę 1 000 zł, 
- 2 osoby kierujące pracą innych osób u pracodawcy, na łączną kwotę 2.000zł. 
- 1 osobę – przedsiębiorcę nie będącą pracodawcą, na kwotę 1.000 zł, 
- 2 osoby bezrobotne pobierające zasiłki, na ogólną kwotę 1.000zł,  
- 11 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku na ogólną kwotę 6.000zł,  

Skierowano wnioski do Sądów w stosunku do 92 osób, które zostały ukarane  
w postępowaniu wykroczeniowym na łączną sumę 131.550 zł – w tym ukarano  
- 46 pracodawców na kwotę 76.600 zł, 
- 11 osób działających w imieniu pracodawcy na kwotę 14.000 zł, 
- 4 bezrobotnych z prawem do zasiłku na kwotę  2.000 zł, 
- 21 bezrobotnych bez prawa do zasiłku na kwotę 9.250 zł. 
Ponadto zastosowano 91 środków oddziaływania wychowawczego w związku popełnionymi 
wykroczeniami. 
 
Podsumowanie i wnioski 

Tak jak w latach ubiegłych, najwięcej kontroli przeprowadzono w małych zakładach, 
zatrudniających do 9 osób - i tam stwierdzono najwięcej nieprawidłowości. W prowadzonych 
kontrolach w zakresie legalności zatrudnienia najwięcej nieprawidłowości odnotowano kolejno  
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w branżach: handel i naprawy, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie  
i usługi gastronomiczne, transport i gospodarka magazynowa oraz działalność profesjonalna, 
rolnictwo, leśnictwo, pozostała działalność usługowa.  

Nadal największym problemem są umowy cywilnoprawne, stosowane bardzo często 
przez przedsiębiorców. Osobom poszukującym pracy, pracodawcy nie oferują możliwości 
wyboru rodzaju umowy.  
 
1.2. ZWALCZANIE NIELEGALNEGO ZATRUDNIA OSÓB PRZY PRACACH SEZONOWYCH 
W  HOTELARSTWIE I GASTRONOMII 
 

W roku 2014 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku 
przeprowadzili łącznie 51 kontroli, dotyczących zagadnienia nielegalnego zatrudnia osób przy 
pracach sezonowych w hotelarstwie i gastronomii. Kontrole były prowadzone w okresie od maja 
do listopada. Ze względu na liczbę zatrudnianych pracowników liczba kontroli wynosiła:  
- do 9 zatrudnionych - 38, 
- od 10 do 49 zatrudnionych -12, 
- od 50 do 249 zatrudnionych -1.  
Zestawienie pokazuje, że w większości działalność prowadzona przez małe punkty i jednostki 
zatrudniające kilka osób i prowadzące działalność w niewielkim wymiarze i zakresie. 
Kontrolowane  zakłady to hotel będący własnością spółki prawa handlowego oraz bary, ośrodki 
wczasowe i domy weselne prowadzone przez osoby fizyczne. Czynności kontrolne prowadzone 
były zarówno w dni powszednie jak i dni ustawowo wolne od pracy.  Ogólna liczba osób 
pracujących w jednostkach kontrolowanych to 412, objętych kontrolą było 217 osób 
zatrudnionych w ramach umowy o pracę.  
 
Stwierdzone nieprawidłowości to m.in.:  
- w ramach tematu skontrolowano 217 osób zatrudnionych na umowę o pracę i 95 osób 

pracujących na umowy cywilno prawne. W jednym zakładzie ujawniono zatrudnianie dwóch 
osób na umowę o pracę bez potwierdzenia tego faktu na piśmie. Inspektor pracy skierował 
wniosek do sądu o ukaranie. W 8 przypadkach stwierdzono uchybienia związane  
z zawieraniem umów o pracę dotyczących warunków zatrudnienia. W 4 przypadkach nie 
potwierdzono na piśmie minimalnego wynagrodzenia. W dwóch przypadkach pracownikom  
zatrudnionym w wymiarze ½ etatu nie ustalono w umowach o pracę liczby godzin pracy 
ponad obowiązujący w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia 
pracownika do dodatku jak za pracę  w godzinach nadliczbowych, w dwóch przypadkach 
umowa o pracę została potwierdzona następnego dnia od daty zatrudnienia. Osoby 
świadczące pracę na umowy cywilno prawne były zatrudniane z reguły na wykonanie prac 
związanych z jednorazową obsługą imprez organizowanych w święta i weekendy.  
Braki i uchybienia dotyczyły 8 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

- sprawdzono 210 zgłoszeń pracowników do ubezpieczenia społecznego. Stwierdzono  
3 przypadki nie zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia społecznego. W 2 przypadkach 
było to związane z opisaną sytuacją nie potwierdzenia umów o pracę na piśmie. W jednym 
zakładzie stwierdzono niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracownika już 
zatrudnionego, zgłoszono do ubezpieczenia troje pracowników po ustawowym terminie 7 
dni. W innych zakładach ujawniono 5 przypadków nie zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego pracowników w ustawowym terminie. Braki i uchybienia dotyczyły 8 osób 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku, 

- stwierdzono 7 przypadków zawarcia umowy zlecenia i niezgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego tych umów po obowiązujących w tym zakresie terminie tj. 7 dni, 

- sprawdzono 73 przypadków zawarcia umów w ciągu 12 miesięcy od daty kontroli. 
Ujawniono 3 przypadki nie poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu zajęcia 
zarobkowego przez osobę bezrobotną. W dwóch wypadkach inspektor zastosował środek 
prawny ostrzeżenie w stosunku do bezrobotnego, w jednym skierował wniosek do sądu  
o ukaranie bezrobotnego, 
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- w jednym przypadku zgłoszono do ZUS nieprawdziwe dane, co skutkowało obniżeniem 
wymiaru składek o 1.900 zł, 

- w jednym przypadku ujawniono nie płacenie składek na Fundusz Pracy w ustawowym 
terminie do dnia rozpoczęcia kontroli, 

- w  52 przypadkach składki zostały opłacone po terminie, ale przed rozpoczęciem kontroli. 
 
2. KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ  ORAZ 
WYKONYWANIA PRACY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW 
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w 2014 r. przeprowadzono 142 
kontrole w 133 podmiotach, które powierzyły pracę 735 cudzoziemcom. Kontrolami objęto 
zagadnienia związane z legalnością pobytu cudzoziemców, wykonywaniem pracy przez 
cudzoziemców i przestrzeganiem procedur związanych z uzyskaniem zezwoleń na pracę. 

 
Ogólna liczba cudzoziemców objętych kontrolą w zakresie przestrzegania przepisów 

dotyczących legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej wynosiła 735,  
z czego 376 cudzoziemców zwolnionych było z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – 
pracujących na podstawie oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi, wobec 252 cudzoziemców wymagane były zezwolenia na pracę  
(z uwzględnieniem zarówno cudzoziemców posiadających zezwolenia na pracę, zezwolenia na 
pobyt czasowy i pracę, bądź zezwolenia na pobyt czasowy jak i pracujących nielegalnie  
z powodu braku wymaganego zezwolenia). 

 
Nielegalnie pracę świadczyło na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Białymstoku 38 cudzoziemców:  
 
- 31 obywateli Ukrainy, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę  na podstawie umów zlecenia 

nie potwierdzonych na piśmie w 19 przypadkach, 16 przypadkach bez wymaganych 
zezwoleń na pracę oraz w 2 przypadkach na innym stanowisku lub na innych warunkach niż 
określone w zezwoleniu na pracę.  

- 7 obywateli Białorusi, którym  przedsiębiorca powierzył pracę na innych warunkach niż 
określone w zezwoleniu na pracę. 

 
Pozostałe nieprawidłowości związane z powierzaniem pracy zarobkowej oraz wykonywania 
pracy przez cudzoziemców dotyczyły:  
 
- w 2 przypadkach nie zgłoszono cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, 
- w przypadku 56 cudzoziemców przedsiębiorcy z opóźnieniem dopełnili obowiązku 

zgłoszenia ich do ubezpieczenia społecznego. 
- kontrole wykazały też przypadki nieopłacenia składek na Fundusz Pracy na łączną kwotę 

2.797 zł, 
- stwierdzono 64 przypadki nieterminowego opłacenia składek na Fundusz Pracy, 
- stwierdzono zatrudnianie 7 cudzoziemców na innych warunkach niż określone w zezwoleniu 

na pracę. Nieprawidłowości dotyczyły formy zatrudnienia oraz wynagrodzenia za pracę, 
którego zaniżenie opiewało na kwotę 10.950 zł,  

- w 5 przypadkach przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku poinformowania na piśmie 
wojewody w terminie 7 dni o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w okresie 3 miesięcy od 
początkowej daty ważności zezwolenia na pracę, przerwaniu przez niego pracy na okres 
przekraczający 3 miesiące lub zakończeniu pracy wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
okresu ważności zezwolenia na pracę,  

- w 1 przypadku przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku pisemnego powiadomienia wojewody 
w terminie 7 dni o rozpoczęciu przez cudzoziemca pracy w innym charakterze lub na innym 
stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. 

 
 



II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA  

 

OIP Białystok  Strona 88 
 

Efekty działań kontrolnych  

Wyszczególnienie Liczba Kwota (zł) 

1 Zawarcie z cudzoziemcem umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej w wymaganej formie (pisemnej) 

20 x 

2 Zawarcie umowy o pracę w miejsce umowy 
cywilnoprawnej - na podstawie art. 22 Kp 

2  

3 Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego 2 x 

4 Wypłacenie zaległego wynagrodzenia 0 0 

5 Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 49 2.236 

6 Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne 0 0 

7 Ogółem x 2.236 

 
Kontrole oświadczeń 

Badane zagadnienie Liczba 

Podmioty objęte badaniem – wystawcy oświadczeń 9 

Zbadane oświadczenia  659 

Cudzoziemcy, którzy mieli podjąć pracę u wystawcy oświadczenia 659 

Cudzoziemcy, którzy podjęli pracę u wystawcy oświadczenia 483 

Cudzoziemcy, którzy wjechali na terytorium Polski 595 

Cudzoziemcy, którzy wjechali na terytorium Polski, jednak nie podjęli pracy u 
wystawcy oświadczenia 

112 

 
W roku 2014 na terenie działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku nie 

ujawniono przypadków rażących nadużyć związanych z korzystaniem z uproszczonego 
systemu zatrudniania (wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczeń). 

 
Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w roku 2014 przekazywane były 

informacje z powiatowych urzędów pracy dotyczące podmiotów oraz osób fizycznych 
rejestrujących oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Powiaty, z których 
napływa najwięcej informacji dotyczących rejestracji oświadczeń to: siemiatycki, zambrowski, 
suwalski, sokólski, białostocki oraz łomżyński. 
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III. PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
PREWENCYJNEJ  
 

A.  Porady prawne i techniczne 
 
W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy udzielili łącznie  47.865 porad prawnych  i technicznych, w tym: 
●  w zakładach pracy udzielono łącznie  22.623 porady, w tym: 
              porad prawnych    -    8.256, 
              porad technicznych   -    12.325, 
              porad dotyczących legalności zatrudnienia  - 2.042, 
●  w siedzibie OIP i Oddziałach w Łomży i Suwałkach udzielono łącznie  25.242 porady:  
              porad prawnych  -  23.926, 
              porad  technicznych  - 568, 
              porad dotyczących legalności zatrudnienia - 256, 
              innych - 492. 
 
Łącznie, w biurach OIP, zakładach i innych miejscach udzielono 32.182 porady prawne oraz 
12.893 porady techniczne. Inspektorzy pracy udzielili także w zakładach pracy 2.042 porady 
dotyczące legalności zatrudnienia. 

W 2014r. nieznacznie wyższa była liczba przedstawicieli pracodawców (11.838) niżeli 
pracowników (10.568, w tym 192 pracowników niepełnosprawnych oraz 846 byłych 
pracowników), którzy zasięgali porad telefonicznych i osobistych w siedzibie OIP i Oddziałach.  
W omawianym okresie udzielono 48 porad prawnych przedstawicielom  związków zawodowych. 
Przewagę stanowiły porady prawne i techniczne udzielone telefonicznie - 19.960. 
 
Szacunkowo najczęściej zadawano pytania dotyczące: 
- stosunku pracy (w tym zasad nawiązywania i rozwiązywania, trybu wydawania i treści 

świadectwa pracy) - 10.458  porad, 
- wynagrodzenia za pracę - 3.914 porad, 
- czasu pracy - 2.504 porady, 
- urlopów wypoczynkowych - 2.268 porad, 
- uprawnień związanych z rodzicielstwem -  3.221 porad, 
- rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników -  

855 porad.  
 
Częstym problemem, z którym spotykali się pracownicy  Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Białymstoku w 2014r. było zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych   
i możliwości przekształcenia ich w umowy o pracę, jak też perspektywy dochodzenia roszczeń 
w związku z niewypłacaniem wynagrodzenia z tytułu tych umów.  

W przypadku udzielanych porad  technicznych większość pracowników zwracała się  
z prośbą o informację odnośnie wymogów higieniczno-sanitarnych, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia pracy.  

Częstym problemem podnoszonym przez pracodawców było przeprowadzanie 
postępowań ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy oraz ich obowiązków 
odnośnie przygotowania pracownika do pracy, a mianowicie przeprowadzania profilaktycznych 
badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Z porad technicznych 
pracodawcy korzystali w przeważającej mierze podczas prowadzonych czynności kontrolnych, 
w mniejszym stopniu w tym zakresie zgłaszano się do pracowników merytorycznych  
w siedzibach jednostek organizacyjnych OIP. Jak już zaznaczono, dużo pytań pochodzących 
głównie od  pracodawców  dotyczyło tematyki przygotowania do pracy – badań lekarskich,  
w tym badań pracowników kierujących pojazdami służbowymi, badań lekarskich osób 
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zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy.  

 
W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku 

wpłynęło 290 pisemnych pytań prawnych. Prośby o opinie prawne zostały złożone przez 218  
pracowników, 11 przedstawicieli związków zawodowych, 1 społecznego inspektora pracy oraz                        
60 pracodawców. Zauważa się przy tym, że wśród pracodawców wielu reprezentowało  
jednostki samorządu terytorialnego np. szkoły, urzędy. Tematyka zawartych w zapytaniach 
prawnych problemów w przeważającej mierze obejmowała zagadnienia prawnej ochrony pracy. 
W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do OIP wpłynęły 23 wnioski o wydanie opinii 
prawnej. W pytaniach prawnych dotyczących prawnej ochrony pracy najczęściej poruszano 
zagadnienia dotyczące: wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych związanych 
ze stosunkiem pracy, czasu pracy,uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.  
 

W ramach działalności prewencyjno- informacyjnej pracownicy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Białymstoku wychodzili z poradnictwem prawnym na zewnątrz. 

Istotnym elementem tego rodzaju działalności było udzielanie informacji w zakresie 
prawa pracy oraz  bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem mediów. W okresie 
sprawozdawczym odbyło się 15 nagrań programu radiowego „MASZ PRAWO”. W audycjach 
tych pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy udzielali wyjaśnień z zakresu prawa pracy na 
tematy cieszące się największym zainteresowaniem, a także na temat ostatnich zmian   
w Kodeksie pracy, dotyczących czasu pracy oraz uprawnień związanych  z rodzicielstwem.   

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, chcąc dotrzeć do jak największej liczby 
pracujących, uczestniczył również w Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier 
Politechniki Białostockiej. Pracownicy Inspektoratu upowszechniali wiedzę o obowiązujących 
przepisach prawa pracy poprzez warsztaty oraz udzielali porad z zakresu bhp w rolnictwie  
i prawa pracy podczas plenerowej imprezy pn. „Podlaskie Ziołami Pachnące i Dożynki 
Wojewódzkie” zorganizowanej przez Marszałka Województwa Podlaskiego  i Dyrektora 
Muzeum Podlaskiego.  Porad prawnych udzielano również podczas VII Podlaskich Targów 
Budownictwa Wiejskiego organizowanych przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego   
w Szepietowie.  

Niewątpliwym wkładem w rozwój świadomości pracowników  w zakresie prawa pracy 
były prowadzone wykłady i szkolenia. W okresie sprawozdawczym pracownicy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy przeprowadzili dwa wykłady na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.  
Pierwszy z nich dotyczył zagadnień związanych z podjęciem pierwszej pracy, drugi natomiast – 
czasu pracy w podmiotach leczniczych. Ponadto zrealizowano cykl 8 szkoleń w Urzędach 
Skarbowych z zakresu mobbingu. W ramach współpracy OIP z organizacjami związkowymi 
odbyły się szkolenia dla społecznych inspektorów pracy w Klubie Społecznego Inspektora 
Pracy NSZZ „Solidarność” Regionu Podlaskiego (8 szkoleń) i Związku Nauczycielstwa 
Polskiego (1 szkolenie).  

 
B. Programy prewencyjno - informacyjne 
 

Państwowa Inspekcja Pracy misję ochrony pracy realizuje nie tylko poprzez czynności 
kontrolne i nadzór, ale również przez liczne przedsięwzięcia prewencyjne przybliżające wiedzę 
z zakresu prawa pracy jak i promujące dobre praktyki w tych tematach. W 2014 roku 
realizowano następujące programy prewencyjno-informacyjne: 
 
1. Program informacyjno-prewencyjny w budownictwie. 
W roku 2014 wymieniony program kierowany był przede wszystkim do małych firm 
budowlanych, tj. zatrudniających do 50 pracowników.   

Program ten był realizowany w dwóch obszarach. W jednym prowadzono szkolenia dla 
pracodawców i osób występujących w ich imieniu w zakresie bezpiecznych metod pracy, 
wymiany tzw. dobrych praktyk i omawianiu przyczyn zdarzeń wypadkowych, które wystąpiły na 
terenie naszego województwa. Druga forma tych działań natomiast dodatkowo zawierała 
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wsparcie merytoryczne i pomoc doradczą dla małych firm budowlanych - uczestników szkoleń  
z możliwością deklarowania przez pracodawców działań w formie kontroli sprawdzającej  
i przyznawanie przez okręgowy inspektorat pracy zaświadczeń o ukończeniu programu  
w przypadku pozytywnej oceny dokonanej przez inspektora pracy. Realizując część 
szkoleniową przeprowadzono ogółem 7 spotkań szkoleniowych i seminariów, w ramach których 
przeszkolono 177 osób reprezentujących 60 pracodawców. Do części drugiej przystąpiło  
9 pracodawców, którzy w okresie od maja do października 2014r. prowadzili działania 
dostosowawcze do wymogów obowiązującego prawa. W tym czasie inspektorzy pracy 
przeprowadzili dodatkowo w tych podmiotach 15 kontroli mających służyć ocenie podjętych 
przez pracodawców działań. Wszyscy z 9 pracodawców, którzy przystąpili do programu, 
zrealizowali założenia tego programu z wynikiem pozytywnym.  
 
2. Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę”. 
Kampania „Zanim podejmiesz pracę” w roku 2014 prowadzona była w obszarach podobnych do 
lat wcześniejszych, przy czym szczególnie została ukierunkowana na przedstawienie różnic 
wynikających z pracowniczych i niepracowniczych form zatrudnienia (czasu pracy, uprawnień 
urlopowych, zasad wypłaty wynagrodzenia, ubezpieczeń społecznych) oraz wynikających  
z tego konsekwencji dla zatrudnionych. Największą grupę działań informacyjno-promocyjnych  
w realizacji kampanii stanowiły szkolenia oraz spotkania popularyzacyjne dla różnych grup 
odbiorców, wśród których wymienić należy: 
- cykl 14 szkoleń dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w których uczestniczyło łącznie 268 

uczniów; 
- szkolenia dla studentów podlaskich uczelni, łącznie w 5 szkoleniach uczestniczyło 123 

studentów,  
Dodatkowo w dn. 22 i 23.05.2014r. zorganizowano dni otwarte w siedzibach naszego urzędu,  
w ramach których zorganizowano szkolenia dla grup młodzieży z ponadgimnazjalnych szkół 
zawodowych oraz szkolenie dla pracodawców – przedstawicieli podlaskich firm. Zarówno cała 
kampania informacyjna „Zanim podejmiesz pracę” jak i poszczególne jej elementy zostały 
rozpropagowane w lokalnych mediach. Pracownicy OIP brali udział w 15 audycjach radiowych, 
w tym siedmiu audycjach z cyklu „Masz Prawo” realizowanych przez Polskie Radio Białystok  
a dotyczących: praw i obowiązków przy podejmowaniu pierwszej pracy, dokumentacji związanej 
z ubieganiem się o zatrudnienie, czasu pracy, mobbingu i równego traktowania w zatrudnieniu, 
obowiązków pracownika i pracodawcy, elastycznych form zatrudnienia, zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych, pracy tymczasowej.  
  
3.  Program prewencyjny dla mikroprzedsiębiorstw  „Zdobądź Dyplom PIP”  
Program ten jest adresowany do pracodawców wszystkich branż, zatrudniających do 9 
pracowników. Idea programu oparta jest na zasadzie samokontroli. Państwowa Inspekcja Pracy 
wspomaga pracodawców szkoleniami oraz materiałami edukacyjnymi nt. prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy samodzielnie lokalizują i usuwają 
nieprawidłowości występujące w ich zakładzie. Na zakończenie inspektor pracy przeprowadza 
audyt i decyduje o przyznaniu Dyplomu PIP. W roku 2014 przeprowadzono w miesiącu maju 
dwa szkolenia, w których uczestniczyło ogółem 24 pracodawców. Po zakończeniu działań 
dostosowawczych inspektorzy dokonali audytów u uczestników programu.  
Grupa 14 pracodawców otrzymała Dyplom Państwowej Inspekcji Pracy.  
 
4. Kampania informacyjno - prewencyjna „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.  
W roku 2014 Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku realizując temat prewencyjny 
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” przeprowadził szereg działań mających na celu 
podniesienie świadomości osób świadczących pracę w zakresie jej bezpiecznego 
wykonywania. Celem 3 letniej kampanii jest zapobieganie wypadkom przy pracy 
spowodowanym przyczynami ludzkimi – w tym nieprawidłowym lub samowolnym zachowaniem 
pracownika, niewłaściwym posługiwaniem się czynnikiem materialnym, nieużywaniem sprzętu 
ochronnego. W wyniku szerokiego zakresu działań informacyjno- szkoleniowych założeniami 
kampanii objęto ogółem 329 podmioty, w tym 78 Społecznych Inspektorów Pracy. Dodatkowo 
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znaczną część tych działań kierowano do „przyszłych” pracowników, tj. 213 studentów  
i 24 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  
 
5. Program prewencyjny dla małych firm ”Zarządzanie bezpieczeństwem w średnich  
i dużych zakładach, w których występuje nasilenie wypadkowe”. 
„Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach, w których występuje nasilenie wypadkowe” jest 
jednym z programów prewencyjnych, gdzie uczestnicy współpracują z prowadzącymi program 
w trakcie szkoleń, odnośnie kierowanych do urzędu ankiet specjalistycznych. Celem zadania 
jest sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad dotyczących oceny 
ryzyka zawodowego oraz podejmowania środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,  
w aspekcie wypadków przy pracy, które miały miejsce w zakładzie. Dobór zakładów – 
uczestników programu, nastąpił wyłącznie na podstawie bazy ZUS IWA za lata 2012 i 2013.  
W ramach 3 zorganizowanych spotkań szkoleniowych przeszkolono ogółem 59 osób 
reprezentujących 46 pracodawców. Tematyką tych szkoleń były zagadnienia dotyczące 
postępowania powypadkowego oraz prowadzenia bieżącej dokumentacji oceny ryzyka 
zawodowego. Założeniem podstawowym programu jest doprowadzenie do wyeliminowania 
zdarzeń o cechach powtarzalnych. Program prewencyjny, prowadzony już kolejny rok, cieszył 
się niesłabnącym zainteresowaniem wśród pracodawców i służb bhp.   
  
6. Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez  
maszyny i urządzenia  
Program kierowany był do wszystkich pracodawców, którzy użytkują maszyny  
w przetwórstwie przemysłowym i ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat przepisów 
dotyczących spełniania wymagań minimalnych, informowanie i upowszechnianie problematyki 
dotyczącej eliminacji zagrożeń i obniżania poziomu ryzyka zawodowego przy użytkowaniu 
maszyn oraz promowanie przykładów dobrych praktyk. Realizując to przedsięwzięcie 
przeprowadzono dwa szkolenia w siedzibach Cechów Rzemiosł w Sokółce i w Hajnówce.  
W szkoleniach tych uczestniczyło 20 osób reprezentujących 12 pracodawców i 3 
przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników. Dalszą częścią tych działań była samoocena 
dokonana przez użytkowników maszyn i przekazanie do naszego urzędu ankiet zawierających 
wyniki tych prac. W zależności od jakości podjętych prac, uczestnikom wręczono zaświadczenia 
ukończenia lub uczestnictwa w programie.  
 
7. Inne przedsięwzięcia: 
„Kultura bezpieczeństwa”  
Program „Kultura bezpieczeństwa” jest ogólnoeuropejskim programem skierowanym do 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i jest realizowany w ramach roku szkolnego. Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Białymstoku w roku 2014 kończył tą część programu, która dotyczyła roku 
szkolnego 2013/2014 oraz rozpoczął kolejną jego edycję na rok szkolny 2014/2015.  Celem 
tego przedsięwzięcia jest zwiększenie wśród młodych osób świadomości zagrożeń związanych 
z pracą, promocji tematyki bezpieczeństwa pracy w edukacji oraz przygotowania młodych ludzi 
w zakresie bhp do pracy zawodowej. W okresie 2014 roku 8 nauczycieli przeprowadziło 125 
lekcji poświęconych tematyce bezpieczeństwa pracy, w których udział wzięło 476 uczniów. 
Uzupełnieniem tych działań był konkurs zorganizowany dla szkół ponad gimnazjalnych, który 
poprzedzony był szkoleniami poprowadzonymi przez naszych specjalistów w szkołach - 
uczestnikach konkursu. Ogółem w konkursie wystartowało 183 uczniów reprezentujących  
12 szkół z naszego regionu. Pierwszy etap został przeprowadzony metodą on-line (zdalnie).  
20 najlepszych uczestników, na początku roku 2015 wystartuje w etapie wojewódzkim. 
Dodatkowo do szkół dostarczono szeroki zakres materiałów informacyjno - szkoleniowych 
wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. 
  
Szkolenia partnerów społecznych 
Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku jak co roku uczestniczą, w roli 
wykładowców w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty, w tym partnerów 
społecznych. Działania takie są prowadzone jako pojedyncze zaproszenia poszczególnych 
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central związków zawodowych oraz cyklicznie w ramach Klubu Społecznego Inspektora Pracy 
przy NSZZ „Solidarność”.   
Szkolenia realizowane w szerokim zakresie prawa pracy, czy też w szczegółowych jego 
aspektach wspomagają efektywność realizowanych działań zmierzających do poprawy 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Służą również podniesieniu poziomu znajomości 
przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. W roku 2014 przedstawiciele 
OIP uczestniczyli w 16 szkoleniach, w których uczestniczyło 231 osób - w większości 
pracowników pełniących funkcję Społecznego Inspektora Pracy.  
  
Media 

Skutecznym narzędziem w prowadzeniu działań promocyjnych z zakresu ochrony pracy 
jest strona internetowa Okręgowego Inspektoratu Pracy, będąca źródłem aktualnych informacji 
o działaniach realizowanych przez OIP. W 2014 roku strona internetowa uzyskała nową, 
zgodną ze standardem urzędu  formę graficzną . Podobnie jak w latach ubiegłych największym 
zainteresowaniem internautów cieszyła się podstrona dotycząca porad prawnych.  

Znaczącym partnerem w popularyzacji zagadnień związanych z prawem pracy oraz 
promowaniu dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są lokalne media. 
Pracownicy OIP pełnili dyżury w redakcjach gazet, uczestniczyli w audycjach radiowych  
i telewizyjnych.  W roku 2014 Główny Inspektor Pracy wyróżnił statuetką ”Salus publica” (dobro 
publiczne) współpracującą z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku dziennikarkę 
Polskiego Radia Białystok Dorotę Niebrzydowską za cykl programów : „Masz prawo”. 
 
 

C. Konkursy  
Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”  
Coroczny konkurs „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, w roku 2014 organizowany 
po raz XXI, zgromadził łącznie 14 zakładów pracy z naszego województwa, z tego 6  
w I kategorii, tj. do 50 osób zatrudnionych, 6 w II kategorii, tj. od 51 do 250 osób zatrudnionych 
oraz 2 zakłady w kategorii III, tj. powyżej 250 zatrudnionych. 
Po przeprowadzonych wizytacjach i dokonaniu oceny, komisja konkursowa postanowiła 
nagrodzić 13 spośród zgłoszonych pracodawców oraz nominowała po jednym zakładzie  
w każdej kategorii do szczebla centralnego. Zakłady nominowane do etapu centralnego były 
jednocześnie zwycięzcami poszczególnych kategorii, tj.: 

- I kategoria - BRANDT DISTRIBUTION LTD Sp. z o.o. Sp. k. w Białymstoku,  

- II kategoria - Zakład Usług Informatycznych „NOVUM” w Łomży,  
- III kategorii „ChM” Sp. z o.o. w Lewickich. 
 
„Konkurs dla pracowników młodocianych” 

Konkurs dla pracowników młodocianych jest przedsięwzięciem organizowanym przez  
Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku i Okręgowy Inspektorat Pracy  
w Białymstoku przy udziale Kuratorium Oświaty. W dniu 2 kwietnia 2014 r. w siedzibie Izby 
Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku został zorganizowały regionalny etap 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów  
z zakładów rzemieślniczych. Uczniowie podlaskich cechów w I części eliminacji odpowiadali na 
pisemne pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ergonomii, psychologii 
pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Do tej części konkursu przystąpiło  29 uczniów reprezentujących cechy rzemiosł  z Sokółki, 

Siemiatycz, Bielska Podlaskiego, Suwałk, Grajewa, Zambrowa, Białegostoku, Giżycka oraz 
Ciechanowca. Pierwszych sześciu uczniów następnie zmierzyło się w etapie ustnym, zaś trójka 
najlepszych z nich reprezentowała Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku  
w finale ogólnokrajowym konkursu. 
Zdobywcy pierwszych sześciu miejsc otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez 
organizatorów konkursu.  
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Konkurs „Buduj bezpiecznie”  
Jednym z tradycyjnych konkursów realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Białymstoku jest konkurs dla pracodawców z branży budowlanej – „Buduj bezpiecznie”. W 
roku 2014 została przeprowadzona jego XIII edycja. Do konkursu zgłoszono 7 placów budów. 
Kapituła konkursowa po dokonanej ocenie postanowiła nagrodzić 5 wykonawców, w tym 
dwóch wykonawców przyznaniem równorzędnego I miejsca tj.: 
- budowie budynku biurowego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego przy ulicy Hetmańskiej 

w Białymstoku - generalny wykonawca: SKANSKA S.A. w Warszawie, 
- budowie galerii handlowej w Hajnówce - generalny wykonawca: BUDIMEX S.A.  

w Warszawie. 
 Podsumowania konkursów „Buduj bezpiecznie”, „Pracodawca – organizator pracy 
bezpiecznej” oraz programu „Zdobądź dyplom PIP” dokonano uroczyście w dniu 21 listopada 
2014r. w Centrum „ASTORIA” w Białymstoku. 
 W uroczystości uczestniczyli: posłowie na Sejm R.P., Prezydent Białegostoku, 
przedstawiciele Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, przedstawiciele 
służb mundurowych, przedstawiciele organów nadzoru nad warunkami pracy, szefowie 
organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz pracodawcy.   
 
Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”  
Konkurs realizowany od wielu lat ma na celu promowanie gospodarstw rolników 
indywidualnych, którzy w swoim gospodarstwie podejmują działania służące bezpiecznemu 
wykonywaniu prac zarówno przez nich samych jak i członków ich rodzin. Sama ocena została 
przeprowadzona w dwóch etapach, tj. etap regionalny i etap wojewódzki. Wszystkimi 
działaniami objęto łącznie 34 gospodarstwa. W dniu 10.08.2014 w siedzibie Urzędu 
Marszałkowskiego w Białymstoku odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego. Pierwsze 
miejsce przyznano gospodarstwu prowadzonemu przez Zofię i Bogusława Krynickich z m. 
Piątak gm. Janów. Natomiast Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, który był 
współorganizatorem konkursu uhonorował nagrodą za zajęcie III miejsca gospodarstwo 
prowadzone przez Ewę i Ireneusza Chodnickich z m. Kumelsk gm. Kolno.   

 
D. Przedsięwzięcia na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym  
Prewencja w obszarze rolnictwa indywidualnego jest od wielu lat jednym z priorytetowych  
zadań prewencyjnych w działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku. Działania 
na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym to promocja zasad bezpiecznej pracy  
w gospodarstwie rolnym polegająca na dotarciu z wiedzą do jak największej liczby osób 
dorosłych, młodzieży i dzieci mieszkających na wsi. W grupie tej występują rolnicy indywidualni, 
uczniowie szkół rolniczych jak i uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. 
 
W czasie działań prowadzonych przez specjalistów ds. rolnictwa wykorzystywano różne środki 
oddziaływania. Szczególnie ważne są dwa: 
- opisywany wyżej konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. W czasie wizytacji 

gospodarstw rolnicy, właściciele gospodarstw, otrzymują wiele porad, a dodatkowo jest 
możliwość obserwacji nowych technologii czy maszyn. Konkurs corocznie cieszy się dużym 
zainteresowaniem, 

- akcja promocyjna „Żniwa mogą być bezpieczne” w czasie której, przeprowadzane są setki 
wizytacji prac żniwnych, połączone z doradztwem i przekazywaniem materiałów 
edukacyjnych  rolnikom wykonującym prace. W roku 2014 przeprowadzono 437 wizytacji 
prac polowych i gospodarstw rolnych, w których pracowało 549 osób. Organizowany jest 
również konkurs pod tym samym hasłem. Duża pomoc w propagowaniu tych działań 
następuje ze strony mediów, przede wszystkim tych tradycyjnych tj. prasa regionalna, 
regionalne i lokalne rozgłośnie radiowe – Radio Białystok, Radio NADZIEJA z Łomży czy 
Radio 5 z Suwałk oraz TVP Białystok. Ponadto wykorzystując media elektroniczne, a przede 
wszystkim strony internetowe samorządów powiatowych, gminnych i zawodowych 
opublikowano apel Głównego Inspektora Pracy oraz list otwarty Okręgowego Inspektora 
Pracy w Białymstoku do rolników w ponad 100 miejscach.  
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Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się prelekcje, szkolenia, konkursy w okresie poza 
żniwnym. W 2014r. zrealizowano: 
 
- 59 szkoleń przeznaczonych dla rolników, w których udział wzięły 972 osoby, 
- 18 szkoleń dla uczniów szkół rolniczych, w których udział wzięło 492 uczniów, 
- 125 prelekcji adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów - udział wzięło 

4.170 osób, 
- 8 konkursów z udziałem rolników - udział wzięło 588 osób, 
- 19 konkursów dotyczących wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie - udział 

wzięło 433 uczniów szkół rolniczych,   
- 19 konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży szkół podstawowych  

i gimnazjalnych (dotyczących wiedzy o bhp, plastycznych, literackich), ogółem wzięło udział 
2.782 uczniów. 

 
Ponadto w czasie imprez masowych (dożynki, Dni Otwarte PODR Szepietowo czy Dni 
Kukurydzy) stoiska informacyjne PIP cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników tych 
imprez.  
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IV. PODSUMOWANIE  
 

Ocena skuteczności działania OIP - efekty zastosowanych środków prawnych 
 

W 2014 roku inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 3.799 kontroli. Skontrolowano 
ogółem 3.170 podmiotów. Kontrolami objęto łącznie 110.571 pracujących. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli wydano ogółem 18.581 decyzji nakazowych, w tym 5.747 decyzji 
ustnych. Ponadto wystosowano 14.646 wniosków w wystąpieniach i 369 poleceń ustnych.  

Wśród skontrolowanych zakładów, tylko w 227 z nich (tj. w ok. 7% ogółu 
skontrolowanych), inspektorzy pracy nie stosowali środków prawnych. Do pozostałych 
zakładów skierowano - średnio na jeden zakład - 6,31 decyzji administracyjnych w celu 
usunięcia naruszeń przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy 
potwierdzili wykonanie 16.547 decyzji, tj. ok. 89% (w 2013r. 85% decyzji) oraz 12.471 wniosków 
w wystąpieniach, tj. około 85% (w 2013r. 83% wniosków).  

W wyniku realizacji wydanych przez inspektorów pracy środków prawnych  
w 2.395 objętych kontrolami zakładach nastąpiła poprawa warunków bezpieczeństwa  
i higieny pracy, która dotyczyła 103.503 pracowników. Efektem działalności inspektorów pracy 
było w szczególności wyeliminowanie przez pracodawców stwierdzonych 
nieprawidłowości. Zakres tych uchybień od kilku lat jest bardzo zbliżony i dotyczy najczęściej 
obszarów: 
- przygotowania pracowników do wykonywania pracy,  
- eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń technicznych,  
-  urządzeń i instalacji energetycznych,  
- stanowisk i procesów pracy, 
- stanu technicznego obiektów i pomieszczeń pracy,  
- zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,  
- magazynowania i składowania materiałów,  
- wentylacji, ogrzewania i oświetlenia, 
- stanu zaplecza higieniczno-sanitarnego.  
 

Kontrole obszaru zagadnień prawnej ochrony pracy, poza ustaleniem stanu faktycznego 
w tym zakresie, miały na celu wyeliminowanie istniejących naruszeń poprzez zastosowanie 
przewidzianych ustawą o PIP środków prawnych. Podstawowymi środkami prawnymi mającymi 
zapewnić poprawę stanu praworządności, w tym obszarze są wystąpienie i polecenie ustne 
wydawane w trakcie kontroli, a jedynie w zakresie wynagrodzeń poza tymi środkami również 
decyzja wypłaty. 
Dane z działalności OIP w Białymstoku w 2014 roku wskazują, że zastosowane środki prawne 
były skuteczne. W szczególności w wyniku wystąpień inspektorów pracy pracodawcy 
poinformowali inspektorów pracy o wykonaniu: 
- 85,8% wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu  stosunku pracy i 71,2% 

związanych z tym zakresem wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu legalności 
zatrudnienia, 

- 85,8% wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu czasu pracy, 
- 87,6% wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu urlopów wypoczynkowych, 
- 83,3% wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu wynagrodzenia za pracę,  

w szczególności wypłacenia różnego rodzaju składników wynagrodzenia, które nie były 
dotychczas wypłacana lub były zaniżane. 

Ponadto w zakresie wynagrodzenia za pracę pracodawcy wykonali 90 z 96 (93,8%) decyzji 
nakazujących wypłatę wynagrodzenia.  

W konsekwencji, podstawowym efektem środków prawnych zastosowanych w zakresie 
zagadnień prawnej ochrony pracy było wyegzekwowanie należności głównie z tytułu 
wynagrodzenia, a ponadto innych świadczeń takich jak: dodatki, odprawy, nagrody, 
ekwiwalenty od 901 pracodawców dla 10.382 pracowników na łączną kwotę 6.615.864zł. 
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W zakresie stosunku pracy na szczególną uwagę zasługują efekty wynikające  
z zakwestionowania umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy praca osób zatrudnionych  
w oparciu o te umowy nosiła wszelkie cechy stosunku pracy W wyniku realizacji zastosowanych 
przez inspektorów środków prawnych, 23 pracodawców zastosowało się do poleceń zawierając 
w miejsce umów cywilnoprawnych umowy o pracę z 50 osobami, a w reakcji na wystąpienia   
30 pracodawców potwierdziło fakt zawarcia umów o pracę na piśmie z 82 pracownikami.  

Poprzez wystąpienia dążono też do zalegalizowania  pracy wykonywanej w oparciu  
o umowy ustne. W trakcie kontroli oraz w reakcji na wystąpienia 22 pracodawców potwierdziło 
fakt zawarcia umów o pracę na piśmie z 38 pracownikami. 
 
Stan ochrony pracy  
 

W 2014 stan przestrzegania przepisów prawa pracy był zróżnicowany. Liczne 
naruszenia w poważny sposób rzutujące na uprawnienia pracownicze widoczne są zwłaszcza  
w obszarze stosowania przepisów w zakresie form zatrudniania pracowników i szerzej  
- w zakresie legalności zatrudnienia. Podobnie, dotyczy to przepisów o czasie pracy oraz 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy które nadal są nagminnie naruszane. Na drugim 
biegunie są przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych, a w szczególności również ochrony  
rodzicielstwa, gdzie skala naruszeń jest niewielka. Na taki stan rzecz wpływa głównie sytuacja 
ekonomiczna, utrzymujące się bezrobocie oraz wysokie koszty związane z zatrudnianiem 
pracowników. To te właśnie czynniki, podobnie jak w latach ubiegłych powodowały, że wiele 
podmiotów gospodarczych dążyło  do ograniczenia  kosztów  poprzez wybieranie najtańszych 
form zatrudnienia, tj. na podstawie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę oraz 
świadome naruszanie przepisów dotyczących czasu pracy w przypadku zatrudniania 
pracowników. 

Względy ekonomiczne wpływały też na naruszanie przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a zwłaszcza niepodejmowanie przez część pracodawców działań zmierzających do 
poprawy warunków pracy, ograniczania zagrożeń wypadkowych i zagrożeń wynikających  
z czynników szkodliwych środowiska pracy. Tym samym negatywnie rzutowały na stan ochrony 
pracy w tym zakresie. 

 
W okresie sprawozdawczym, przy wzroście liczby kontroli o ok. 2%, liczba decyzji 

wydanych na 1 kontrolę była nieznacznie wyższa niż w roku poprzednim, tj. 6,3 decyzji na 
kontrolę (w 2013r. ok. 6 decyzji). 

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie bezpośredniego zagrożenia życia i 
zdrowia pracowników w stosunku do roku ubiegłego znacznie wzrosła (wynika to z liczby zasto-
wanych decyzji wstrzymania prac i eksploatacji). I tak, w związku ze stwierdzeniem 
nieprawidłowości dotyczących bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, 
inspektorzy pracy wydali łącznie 425 decyzji wstrzymania prac, tj.  o ok. 28,1% więcej niż  
w roku poprzednim (w roku 2013 – 331 decyzji), a także 687 decyzji wstrzymania eksploatacji 
maszyn i urządzeń ze względu na fakt, że ich eksploatacja powodowała bezpośrednie 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi (wzrost o ok. 98%, w roku 2013 - 347 decyzji). 
Wymieniony środek prawny stosowany jest przez inspektorów pracy głównie w sytuacji, gdy 
przy maszynie (urządzeniu) w chwili kontroli nie ma pracowników obsługi, natomiast sama 
maszyna lub urządzenie jest podłączona do zasilania i może być w każdej chwili uruchomiona. 
Ten środek prawny w znacznym stopniu uzupełnia działania kontrolne w zakresie eliminowania 
zagrożeń na stanowiskach pracy.  

 
Wydano również 231 decyzji skierowania pracowników do innych prac (w roku 2013 - 

233 decyzji). Nieznaczny spadek liczby decyzji skierowania pracowników do innych prac, 
łączył się również ze spadkiem o 12% liczby pracowników skierowanych - z 567 w roku 2013 
do 500 w roku 2014. Decyzje skierowania wydawano głównie w budownictwie - ponad 60% 
wydanych decyzji, w przetwórstwie przemysłowym - ok. 16% oraz  w handlu i naprawach - 
ok.7%. Podobnie kształtuje się obszar wydanych decyzji wstrzymania prac,  
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tj. w budownictwie - ponad 48% wydanych decyzji oraz w przetwórstwie przemysłowym - ponad 
36%.  

Z analizy wydanych decyzji nakazowych wynika, że  w roku 2014 zanotowano wzrost 
liczby wydanych decyzji dotyczących maszyn i urządzeń technicznych (aż o 29%), w zakresie 
przygotowania pracowników do pracy - o 8% oraz narażenia i zagrożenia czynnikami 
szkodliwymi - o 5%. Odnotowano jednocześnie spadek liczby wydanych decyzji lub 
utrzymywanie się ich liczby na tym samym poziomie w obszarach: stanowisk i procesów pracy 
(spadek o 7%) oraz obiektów i pomieszczeń pracy (spadek o 5%), natomiast w pozostałych 
obszarach liczba wydanych decyzji była na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego.  

Na ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy duży wpływ ma wypadkowość osób 
wykonujących pracę. W roku 2014 inspektorzy pracy zbadali 69 zdarzeń  zgłoszonych do 
urzędu w ramach realizacji obowiązku pracodawcy zgłaszania wypadków śmiertelnych, ciężkich 
i zbiorowych. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano spadek liczby wypadków przy 
pracy powodujących ciężkie uszkodzenie ciała, natomiast liczba ofiar śmiertelnych była na 
niezmienionym poziomie. 

W roku 2013 odnotowano ogółem 12 wypadków ze skutkiem śmiertelnym  
i 27 ciężkiego uszkodzenia ciała, natomiast w roku sprawozdawczym, tj. 2014 odpowiednio  
- 12 ze skutkiem śmiertelnym oraz 14 ciężkiego uszkodzenia ciała. W zakresie zdarzeń 
powodujących ciężkie uszkodzenie ciała nastąpił spadek o 48%. Należy jednocześnie wskazać, 
że w grupie ofiar śmiertelnych znajduje się 5 osób, które uległy wypadkom komunikacyjnym. 
Biorąc pod uwagę fakt, że nasze województwo nie jest obszarem przemysłowym ten rodzaj 
zdarzeń w poszczególnych latach dominuje w grupie poszkodowanych o najpoważniejszych 
skutkach. Oceniając natomiast branże gospodarki narodowej na terenie naszego okręgu należy 
wskazać fakt zmniejszania się liczby zdarzeń wypadkowych w zakresie firm budowlanych. Nie 
bez znaczenia - poza działalnością kontrolną, jest wpływ prowadzonych od kilku lat 
zintensyfikowanych działań prewencyjnych w tym obszarze.  

Nadal najczęściej wypadkom ulegają pracownicy z krótkim stażem pracy. W roku 2014 
stanowili ok. 48% ogółu poszkodowanych wśród zbadanych wypadków (38% w roku 2013). 
Ponadto w tej grupie osób odnotowano 3 ofiary śmiertelne i 5 z ciężkim uszkodzeniem ciała.  
Z reguły są to ludzie młodzi bez doświadczenia - w 2014 roku ponad 36% ogółu 
poszkodowanych stanowili pracownicy w przedziale wieku 19 - 29 lat, a ponad 16% ogółu 
poszkodowanych stanowili pracownicy w wieku od 30 do 39 lat.   

 
Dokonywana w ramach corocznego sprawozdania ocena stanu prawnej ochrony pracy 

w tak istotnym obszarze jak prawo do wypoczynku (przepisy o czasie pracy i urlopach 
wypoczynkowych), a także prawo do wynagrodzenia za pracę dotyczy wprawdzie większości 
zatrudnionych, ale niestety nie wszystkich. Można mówić o większych lub mniejszych 
naruszeniach praw pracowniczych w tym właśnie obszarze, ale trzeba pamiętać, że istnieje 
także grupa zatrudnionych, do których te uprawnienia nie mają w ogóle zastosowania. Są to 
głównie osoby wykonujące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne, zwykle umowy zlecenie 
lub o dzieło. Zatrudnienie w oparciu o te umowy nie jest całkowicie marginalne, o czym 
świadczy to, że w 2014 roku w objętych kontrolami zakładach na 115.200 zatrudnionych, 
17.621 osób pracowało w oparciu o umowy zlecenia lub o dzieło. Oczywiście zatrudnianie na 
podstawie tych umów nie jest niczym nagannym, jeżeli praca nie jest wykonywana  
w warunkach mających cechy stosunku pracy i jest zgodna wola stron do takiego zatrudnienia. 
Niestety, nie zawsze tak jest. W zbyt wielu przypadkach nie charakter pracy decyduje  
o zawarciu umowy cywilnoprawnej, a dominująca wola podmiotu zatrudniającego, który nie 
zważając na to, że charakter pracy wskazuje na łączący strony stosunek pracy, zamiast umów 
o pracę zawiera umowy zlecenia lub o dzieło wyłącznie w celu obniżenia kosztów zatrudnienia. 
Wobec dylematu praca albo bezrobocie, zatrudniani często godzą się na taką formę i tym 
samym na rezygnację z uprawnień, z których korzystaliby w przypadku pracy na podstawie 
umów o pracę. 

Państwowa Inspekcja Pracy stara się przeciwdziałać temu zjawisku poprzez 
prowadzenie wzmożonych kontroli, w trakcie których badano zgodność zawartych umów 
cywilnoprawnych z charakterem wykonywanej pracy. W przypadku stwierdzenia, że wbrew 
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nazwie umowy praca miała charakter pracy podporządkowanej i pod kierownictwem, stosowano  
wszelkie  środki prawne, aby doprowadzić do zawarcia umowy o pracę, w szczególności 
polecenia ustne i wystąpienia, a przy współpracy z osobami zainteresowanymi składano pozwy 
o ustalenie istnienia stosunku pracy. Wystąpienia i polecenia przyniosły opisane wcześniej 
wymierne efekty w postaci zastępowania umów cywilnoprawnych umowami o pracę. 

Nie zawsze jednak podmioty zatrudniające zgadzają się z wnioskami wystąpień.  
W takich sytuacjach inspektorzy pracy korzystali z drogi sądowej i w okresie sprawozdawczym 
wnieśli do sądu pracy łącznie 22 powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz  
22  osób, przy czym w większości przypadków prawomocne rozstrzygnięcia jeszcze nie 
zapadły. Mankamentem spraw sądowych poza czasochłonnością jest jednak to, że korzystne 
rozstrzygnięcia mogą zapadać tylko w przypadku, gdy osoby, na rzecz których składane jest 
powództwo wyrażają na to zgodę i współpracują z inspektorem. Niestety obawa o utratę pracy 
powoduje, że w wielu przypadkach brak jest takiej zgody. 

Najbardziej niepokojące jest jednak to, że chęć uzyskania zysku za wszelką cenę 
powoduje, że część pracodawców wkracza w obszar nielegalnego zatrudniania, czego 
wyrazem jest dopuszczanie osób do pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków 
umowy w dniu rozpoczęcia pracy. W skrajnych przypadkach nielegalne zatrudnienie bez żadnej 
umowy ma miejsce za wspólną zgodą stron, z wypłatą wynagrodzenia ,,do ręki’’ z pominięciem 
obowiązków wynikających z prawa podatkowego i bez opłacania składek na fundusz pracy  
i ubezpieczenia, a świadczącym pracę jest też niekiedy bezrobotny zarejestrowany w urzędzie 
pracy. 

Działalność inspekcji pracy w 2014 roku ukierunkowana była również na zwalczanie 
wszelkich form nielegalnego zatrudniania. Inspektorzy podejmowali wszelkie możliwe działania 
zmierzające do zalegalizowania zatrudnienia, a najbardziej efektywne formy tej legalizacji to 
spowodowanie zgłoszenia do ubezpieczenia i potwierdzenia na piśmie umów o pracę przez 
pracodawców, którzy  przyznawali się do zaniedbania obowiązku zawarcia umowy  najpóźniej  
w dniu rozpoczęcia pracy. Niestety działalność w tym zakresie jest utrudniona przez to,  
że w odróżnieniu od umów o pracę, w przypadku umów cywilnoprawnych nie ma wymogu 
potwierdzania ich na piśmie i przy uzyskaniu oświadczeń stron o wykonywaniu pracy  na 
podstawie ustnej umowie zlecenie lub o dzieło dalsze działania z zakresu legalności stawały się 
bezprzedmiotowe wobec podmiotu zatrudniającego, prowadzono je natomiast w stosunku do 
osób wykonujących pracę, gdy okazywało się, że są one zarejestrowane  jako bezrobotne i nie 
zawiadomiły urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, co jest wykroczeniem ściganym przez 
organy PIP.  

Wydaje się jednak, że nie kontrole, a rozwiązania systemowe mogą przyczynić się do 
zmniejszenia obszaru nielegalnego zatrudnienia (zmiana przepisów, realne kary dla 
zatrudniających na czarno np. zakaz prowadzenia działalności, brak możliwości uczestniczenia 
w przetargach, obowiązek zawierania na piśmie umów cywilnoprawnych w zakresie 
powierzenia wykonania pracy). 

 
W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę stan praworządności  

w zakresie prawnej ochrony pracy jest podobny jak w 2013 roku, a najwięcej naruszeń 
dotyczyło szeroko rozumianych kwestii związanych ze stosunkiem pracy, czasem pracy  
i ochroną wynagrodzenia za pracę, a podstawowym środkiem prawnym, który stosowali 
inspektorzy pracy w celu wyeliminowania naruszeń było wystąpienie, a dodatkowo w przypadku 
wynagrodzenia za pracę nakaz wypłaty. 

Najczęściej w 2014 roku kierowano wystąpienia w celu wyeliminowania 
nieprawidłowości dotyczących stosunku pracy  do 1803 pracodawców (57% podmiotów 
objętych kontrolami), uchybienia te stanowią  33,3% ogółu naruszeń prawa pracy (w 2013r. - 
ok. 31,8%). W zakresie czasu pracy wystąpienia skierowano do 1074 pracodawców (34% 
podmiotów objętych kontrolami) ), uchybienia te stanowią 16,1% ogółu naruszeń prawa pracy 
(w 2013r. – 15,3%). W zakresie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wystąpienia 
skierowano do 913 pracodawców (28,8% podmiotów objętych kontrolami), uchybienia te 
stanowią  10,7% ogółu naruszeń prawa pracy (w 2013r. - 11,1%). W tym zakresie skierowano 
również do 46 pracodawców 96 decyzji płacowych. 
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Naruszenia przepisów dotyczących stosunku pracy występowały wprawdzie najczęściej, 
ale w istotny sposób na stan praworządności rzutowały tylko omówione wcześniej kwestie 
zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. W większości były to jednak drobne 
uchybienia o charakterze formalnoprawnym dotyczące m.in. braku lub niewłaściwych informacji 
na piśmie o warunkach zatrudnienia wynikających z umów o pracę, czy też w zakresie 
prowadzenia akt osobowych nie rzutujące bezpośrednio na realizację uprawnień 
pracowniczych.  

Istotne znaczenie miało jedynie naruszenie obowiązku wydania świadectw pracy.  
W 2014r. obowiązku tego nie dopełniło 26 pracodawców (w 2013r. - 33) w stosunku do 32 
(2013r. - 63) pracowników, w większości realizując ten wymóg dopiero po interwencji inspektora 
pracy.  Zwraca uwagę, że liczba pracowników, którym nie wydano świadectwa pracy była  
o połowę mniejsza niż w ubiegłym roku. Niepokoi jednak to, że aż w 137 zakładach stwierdzono 
opóźnienia w wydaniu świadectw pracy dla 190 pracowników. 

Na ocenę stanu przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy istotny wpływ mają  
naruszenia przepisów o czasie pracy. Skala i zakres nieprawidłowości nie zmienia się 
praktycznie od lat. Problem stanowi zwłaszcza naruszanie obowiązku zatrudniania  
w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy. Nie zawsze  fakt wykonywania pracy w 6 dniu 
tygodnia i w ogóle ponad obowiązujące normy czasu pracy  jest odnotowywany. Problemy  
z ewidencją czasu pracy nie są wprawdzie masowe, ale są zauważalne, zwłaszcza w małych, 
prywatnych zakładach, często handlowo- usługowych oraz w budownictwie. Nieodnotowywanie 
wszystkich godzin pracy ma na celu ukrycie faktycznego wymiaru czasu pracy w celu uniknięcia 
obowiązku zapłaty za godziny ponadnormatywne, a w konsekwencji obniżenia kosztów 
związanych z zatrudnianiem pracowników. Część pracodawców w ogóle nie ewidencjonuje 
czasu pracy nie znając obowiązków w tym zakresie. Problemy z ewidencjonowaniem czasu 
pracy utrudniają prowadzenie efektywnych kontroli dotyczących powyższej tematyki,  
a w szczególności uniemożliwiają rozpatrywanie zasadności skarg pracowniczych. Dlatego też 
inspektorzy pracy z całą surowością traktują pracodawców naruszających obowiązujące 
przepisy, zwłaszcza w zakresie prowadzenia rzetelnej ewidencji czasu pracy. Nie wydaje się 
bowiem, aby naruszenia te wynikły wyłącznie z nieznajomości przepisów lub niewłaściwej ich 
interpretacji. Niewątpliwie jedną z podstawowych przyczyn była chęć uzyskania jak 
największego zysku przy zminimalizowaniu kosztów zatrudniania. 

W zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń nie zmieniają się proporcje dotyczące 
liczby zakładów, do których kierowane są nakazy i wystąpienia dotyczące wypłacenia 
należności. W 2014 r.  skierowano je ogółem do 32,9% podmiotów objętych kontrolami i dane 
statystyczne wskazują, że podobne, chociaż nieco mniejsze proporcje były również w latach 
poprzednich  (w 2013 – 31,1%, w 2012r.- 29,4%). 

Najtrudniej jest ocenić skalę naruszeń przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia  
i innych świadczeń. Niewątpliwie, w odróżnieniu od przepisów o czasie pracy trudno uznać,  
że główną przyczyną niewypłacania wynagrodzenia jest działanie umyślne polegające na chęci 
uzyskania zysku kosztem pracowników. Pośrednio tak jest w przypadku, gdy pracodawca 
zatrudnia pracowników w ponadnormatywnym czasie pracy, i celowo nie ewidencjonuje tej 
pracy, aby zmniejszyć koszty poprzez niewypłacanie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w 
godzinach nadliczbowych. Jak od lat wykazują kontrole inspektorów pracy, podstawową 
przyczyną niewypłacania wynagrodzenia w całości lub w przewidzianym prawem terminie jest 
zła sytuacja ekonomiczna pracodawców powodująca brak środków pieniężnych na wypłatę.  
W takim stanie faktycznym, podstawowym środkiem prawnym stosowanym w celu 
wyegzekwowania wynagrodzenia jest nakaz wypłaty. W 2014 roku inspektorzy pracy skierowali 
nakazy wypłaty do 46 pracodawców, znacznie mniej jak w roku ubiegłym, kiedy to decyzje 
płacowe skierowano do 60  pracodawców, mniej też, jak w latach 2010-2012. Nie oznacza to 
zmniejszenia aktywności inspektorów pracy, a wynika z lepszej sytuacji ekonomicznej, 
zwłaszcza większych firm. W 2014 roku tylko w jednej większej firmie zaszła konieczność 
wydawania nakazów wypłaty wynagrodzenia na większe kwoty ze względu na to, że 
pracodawca ten zaprzestał wypłacania poborów z powodu całkowitej utraty płynności 
finansowej, co w konsekwencji zakończyło się ogłoszeniem przez sąd upadłości likwidacyjnej. 
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Analiza danych statystycznych w zakresie wykazanych kontrolami kwot niewypłaconego 
wynagrodzenia i innych świadczeń wskazuje, że kwota niewypłaconych należności objęta 
wszystkimi środkami prawnymi takimi jak polecenia ustne, wystąpienia i nakazy wyniosła 
10.198.925zł i była niemal dwukrotnie wyższa niż w 2013 r, przy mniejszej liczbie pracodawców, 
do których kierowano nakazy wypłaty. Zwiększenie kwoty jest głównie rezultatem  wzmożonych 
kontroli w zakresie prawidłowości obliczania wynagrodzenia i dodatków, w tym wynagrodzenia 
za urlop wypoczynkowy przeprowadzanych w większych zakładach pracy. Inspektorzy pracy 
stwierdzili w wielu zakładach zaniżanie wysokości  należności ze stosunku pracy poprzez 
stosowanie niezgodnych z przepisami, błędnych metod obliczania i wystosowali do tych 
pracodawców wystąpienia dotyczące prawidłowego naliczenia i wypłacenia zaniżanego 
wynagrodzenia. 

Istotne jest to, że większość pracodawców wykonuje wystąpienia i nakazy inspektorów 
pracy dotyczące wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń. W przypadku nakazów wypłaty 
wykonało je 42 pracodawców z 46, do których je skierowano, przy czym nakazy skierowane do 
3 pracodawców stały się bezprzedmiotowe ze względu na upadłość lub utratę statusu 
pracodawcy.  

Stosunkowo rzadko kontrole wykazywały naruszenia przepisów o urlopach 
wypoczynkowych, niewiele więc było w tym zakresie stosowanych środków prawnych. 
Zdecydowanie zaś najmniej, w zakresie  ochrony rodzicielstwa i ochrony młodocianych. Stan 
przestrzegania tych przepisów nie budzi więc większych zastrzeżeń. 

 Spostrzeżenia z wyników kontroli w omawianych obszarach znajdują potwierdzenie  
w skargach, które wpłynęły w okresie sprawozdawczym. Nadal dominującym problemem 
podnoszonym przez skarżących było niewypłacanie różnego rodzaju należności pracowniczych, 
naruszenia przepisów o czasie pracy, zatrudnianie bez umów na piśmie ,,na czarno’’. 

Również niewielka liczba naruszeń przepisów dotyczących ochrony pracowników 
młodocianych i ochrony rodzicielstwa stwierdzanych w trakcie kontroli znajduje potwierdzenie  
w niewielkiej liczbie skarg złożonych w tym zakresie (po 5 skarg). 

Dane statystyczne z kontroli przeprowadzonych w 2014r. pokazują, że stan 
przestrzegania przepisów prawa pracy jest wciąż niezadowalający, a ocena ta wynika  
z naruszania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących 
zawierania umów o pracę, w zakresie czasu pracy i ochrony wynagrodzenia.  
 
 
 


