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Szanowni Państwo, 
 
Z satysfakcją przedstawiam 
sprawozdanie z działalności 
Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Białymstoku za rok 
2015. Był to kolejny rok 
wypełniania misji naszego 
urzędu, nakreślonej Dekretem 
Tymczasowym  Józefa Piłsud-
skiego Naczelnika Państwa  
o urządzeniu i działalności 
inspekcji pracy z 1919r. 
„nadzorowania należytego 
stosowania przepisów prawa o ochronie pracy we wszystkich dziedzinach pracy 
najemnej”. 

 
W ramach działalności kontrolno- nadzorczej inspektorzy pracy przeprowadzili 

3.831 kontroli u 3.178 podlaskich przedsiębiorców, u których pracę najemną 
wykonywało 119.737 osób. W celu przywrócenia stanu praworządności inspektorzy 
wydali 17.468 decyzji, w tym 921 w związku z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia  
i życia pracujących. Kontrolami objęto realizowane budowy, zakłady obróbki drewna, 
placówki handlowe, służby zdrowia, agencje zatrudnienia oraz instytucje kultury. 

 
Obok działalności kontrolnej, planowanej jak i wynikającej z bezpośrednio 

zgłaszanych próśb o interwencję i pomoc, prowadziliśmy szereg działań w zakresie 
promocji i prewencji. Liczne ogólnopolskie kampanie prewencyjne przyczyniły się do 
wzrostu świadomości i oczekiwań pracujących w naszym regionie w zakresie 
bezpiecznych warunków wykonywania pracy. W ramach kampanii prewencyjnych 
docieraliśmy do rolników i młodzieży ze środowisk wiejskich z wiedzą nt. bezpiecznej 
pracy w gospodarstwach rolnych. Ciekawym przedsięwzięciem w działalności 
prewencyjnej był pierwszy wykład inspektorów pracy dla studentów kierunków 
„budowlanych” Politechniki Białostockiej w ramach „Akademii Bezpieczeństwa  
w Budownictwie Politechniki Białostockiej”. Z dużym zainteresowaniem pracodawców 
i pracowników spotkała się konferencja zorganizowana w ramach kampanii 
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie - ograniczanie skutków narażenia na czynniki 
szkodliwe w środowisku pracy” dotycząca problemu hałasu w środowisku pracy. 

 
Działalność  naszej instytucji, zarówno kontrolna jak i prewencyjna,  

jest wspierana przez organizacje pracodawców, organizacje związkowe, samorządy, 
partnerów instytucjonalnych. Przedkładając niniejsze sprawozdanie, składam 
podziękowania wszystkim naszym Partnerom za wsparcie i zaangażowanie  
w działaniach na rzecz poprawy stanu praworządności oraz bezpieczeństwa pracy  
w naszym regionie. 

 
 

Marek Aleksiejuk 
Okręgowy Inspektor Pracy 
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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.  

 
W 2015 roku uchwalono istotne zmiany w przepisach prawa pracy w zakresie: 
- umów zawieranych na czas określony(zmiana dotyczy liczby umów, łącznego okresu 

zatrudnienia w ramach tych umów, długości okresów wypowiedzenia), 
- uprawnień rodzicielskich. 
Był to także pierwszy rok stosowania zmienionych przepisów kodeksu pracy dotyczących 
wstępnych badań lekarskich pracowników. 

 
 

*   *   * 
 

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 2015 zainaugurowała działalność Rada Okręgowego Inspektora Pracy  
w Białymstoku do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.  

 
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 2015r. 

zatrudnionych było 102 pracowników (jeden w niepełnym wymiarze czasu pracy), z czego  
71 pracowników wykonywało lub nadzorowało czynności kontrolne. 
Spośród 102 pracowników, 95 legitymuje się wykształceniem wyższym, z tego: 
- ukończyło kierunki administracyjne - 11 pracowników tj. 12% 
- ukończyło kierunki prawnicze - 26 pracowników tj. 27% 
- ukończyło kierunki techniczne - 44 pracowników tj. 46% 
- ukończyło kierunki inne  - 13 pracowników tj. 14%. 
 

W 2015 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku aplikację inspektorską 
ukończyły 2 osoby. 
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INFORMACJE OGÓLNE - REALIZACJA ZADAŃ OKRĘGOWEGO 
INSPEKTORATU PRACY  
 
Zadania okręgu w 2015r. 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: 

 zawartych umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie 
stosunku pracy, 

 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: 

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

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

z nanomateriałami. 
 

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

w podmiotach leczniczych, 
- przestrzegania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 

odpoczynku oraz czasu pracy kierowców, 
- przestrzegania prawa pacy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, w jednostkach 

organizacyjnych pomocy społecznej, 
- zagrożeń wypadkowych w budownictwie, 
- przestrzegania przepisów prawa pracy w gospodarstwach ogrodniczych, 
-     zagrożeń zawodowych pracowników wykonujących roboty torowe,  
- pozyskiwania i zrywki drewna, 
- bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowopowstałych. 
 
3.   Programów informacyjno- prewencyjnych w zakresie:  
- programu edukacyjnego - „Kultura bezpieczeństwa”, 
- 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 innych stałych 

działań w zakresie promocji ochrony pracy. 
 
4. Zadań własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku: 
Kontrole przestrzegania przepisów oraz działania w zakresie: 
- egzekwowania stosowania przepisów prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych  

w przedszkolach niepublicznych, 
- egzekwowania przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji 

kotłowni i ciepłowni, 
- ograniczenia wpływu czynników niebezpiecznych i szkodliwych w zakładach 

prowadzących obróbkę kamienia, 
- egzekwowania spełniania minimalnych wymagań bhp dla maszyn i urządzeń technicznych 

(działania nieobjęte zadaniem centralnym). 
 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rok 2015 
str. 7 

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA 

 
KONTROLE I ŚRODKI PRAWNE - DANE LICZBOWE  

 
Inspektorzy pracy w roku 2015 przeprowadzili ogółem 3.831 kontroli, w ramach których 

skontrolowano 3.178 podmiotów gospodarczych, w przeważającej większości będących 
pracodawcami. Kontrolami objęto ogółem 119.737 osób wykonujących pracę.  
 
 
Struktura przeprowadzonych kontroli wg. branż 
 
 

 
 
 
Struktura przeprowadzonych kontroli wg. wielkości zatrudnienia 

 

 
 
 

 
Realizując podstawowe zadania kontrolne inspektorzy pracy stosowali środki prawne 

zmierzające do poprawy i przestrzegania przepisów prawa pracy.  
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Liczba kontroli i ich efekty na przestrzeni trzech lat 
 

 
 
Decyzje inspektorów pracy wydane w wyniku kontroli  

 
Środkiem najczęściej stosowanym w działalności kontrolnej są decyzje nakazowe 

wynikające ze stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie prawa pracy. W roku 2015 
inspektorzy pracy wydali ogółem 17.468 decyzji nakazowych, w tym 12.068 decyzji na piśmie 
i 5.400 decyzji ustnych.  
 

Rodzaj decyzji Liczba % ogółu 

Decyzje ogółem, w tym: 17.468 100 

Na piśmie 12.068 69 

Ustne 5.400 31 

Ze względu na formę zastosowanych środków w tym 
zakresie: 

  

Decyzje z ustalonym terminem wykonania 11.695 67 

Z rygorem natychmiastowego wykonania (art. 108 KPA) 3.638 21 

wstrzymania prac 313 1,8 

wstrzymania eksploatacji maszyn 413 2,4 

skierowania pracowników do innych prac 195 1,1 

zakazania wykonywania prac w miejscach 
niebezpiecznych 

9 0,05 

wykonania badań czynników szkodliwych środowiska 
pracy 

85 0,5 

ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków 7 0,04 

płacowe 96 0,6 

Kwota należności pieniężnych wynikających z decyzji 
płacowych 

2.041.911,00 zł  
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Decyzje wstrzymania prac wydawane były w sytuacji stwierdzenia bezpośrednich zagrożeń 
życia lub zdrowia i dotyczyły głównie nieprawidłowości w zakresie:  
 eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych - 138 decyzji, 
 organizacji stanowisk i procesów pracy - 119 decyzji, 
 narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi - 31 decyzji,  
 eksploatacji urządzeń energetycznych -  2 decyzje, 
 transportu - 7 decyzji, 
 pozostałe problemy -  6 decyzji.  
Decyzje wstrzymania prac wydano w zakładach następujących branż: 
- budownictwo - 61%,  
- przetwórstwo przemysłowe - 18%,  
- handel i naprawy - 6%, 
- leśnictwo i rolnictwo - 3%, 
- transport i gospodarka magazynowa - 2%.  
Aż 71% ogólnej liczby wydanych decyzji dotyczyło firm zatrudniających do 9 osób. 

Stosowano decyzje dotyczące wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. Dotyczyły one 
głównie nieprawidłowości w zakresie:  
 eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych - 394 decyzji, 
 eksploatacji urządzeń energetycznych - 8 decyzji, 
 organizacji stanowisk i procesów pracy - 8 decyzje. 
Decyzje dotyczące wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń wydawano najczęściej  
w zakładach następujących branż: 
- przetwórstwo przemysłowe - 59%,  
- budownictwo - 28%,  
- handel i naprawy - 5%. 

Inspektorzy pracy wydali również 195 decyzji skierowania do innych prac. Decyzjami  objęto  
400 pracowników, a dotyczyły one zwykle: 
- wykonywania pracy w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi - 105 decyzji, 
- braku lub niewłaściwego przygotowania pracowników do pracy - 78 decyzji.  
Decyzje dotyczące skierowania do innych prac wydano przede wszystkim w zakładach 
następujących branż: 
- budownictwo - 55%,  
- przetwórstwo przemysłowe - 13%, 
- handel i naprawy - 13%. 
- rolnictwo i leśnictwo - 3%.  
W ramach tego środka prawnego 74% ogólnej liczby wydanych decyzji adresowanych było do 
firm zatrudniających do 9 osób 
 

Wystąpienia i wnioski inspektorów pracy  
 
Kontrolujący skierowali do pracodawców 2.706 wystąpień zawierających 14.523 wnioski  
z zakresu: 
- technicznego bezpieczeństwa pracy - 3.943 wniosków, 
- prawnej ochrony pracy - 9.882 wniosków, 
- legalności zatrudnienia - 698 wniosków, 
oraz 380 poleceń. 
 
Ze względu na zakres tematyczny, ogólną liczbę 3.831 kontroli przeprowadzonych w 2015 
roku można podzielić na sześć podstawowych obszarów, tj.: 
- kontrole w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, w tym wykonywania 

pracy przez cudzoziemców - ok. 33% ogólnej liczby kontroli, 
- kontrole przeprowadzone w ramach harmonogramu centralnego realizowanego przez 

wszystkie okręgowe inspektoraty pracy w kraju - ok. 28% ogólnej liczby kontroli, 
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- kontrole realizowane w ramach zadań stałych wynikających z ustawy o PIP - ok. 20% 
ogólnej liczby kontroli, 

- kontrole związane z oceną zasadności skarg złożonych do organów inspekcji pracy  
- ok. 13% ogólnej liczby kontroli, 

- kontrole wynikające z tematów własnych przyjętych do realizacji przez OIP Białystok  
w roku sprawozdawczym - ok. 4% ogólnej liczby kontroli, 

- kontrole związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy - ok. 2% 
ogólnej liczby kontroli.  

 
Poniższa tabela obrazuje obszary nieprawidłowości, w zakresie których kierowane były 
podstawowe środki prawne.  
 

Decyzje % Wyszczególnienie  Wnioski %

12,17 obiekty, pomieszczenia pracy 0,22

0,02     wypadki przy pracy 4,16

14,2 organizacja bezpiecznej pracy 5,49

15,19 stanowiska i procesy pracy 1,25

15,5 maszyny i urządzenia techniczne 0,54

14,18 urządzenia i instalacje energetyczne  0,2

3,19 transport, magazynowanie i składowanie 0,15

9,96czynniki szkodliwe, środki ochrony indywidualnej1,86

16,14 przygotowanie do pracy 13,27

stosunek pracy 31,77

czas pracy 17,42

ochrona pracy młodocianych 1,53

0,55 wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 11,64

legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 4,81

urlopy pracownicze 4,4  
 
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 2015 roku wydali 9 takich decyzji. W 4 przypadkach  
decyzje dotyczyły zagrożeń dla osób postronnych w miejscach wykonywania prac, w tym: 
- brak wygrodzenia i oznakowania strefy niebezpiecznej, obok wjazdu do garaży 

podziemnych, w której istnieje zagrożenie spadania przedmiotów z wysokości, 
- prowadzenie prac z użyciem koparki na nieogrodzonym - uczęszczanym terenie, 
- prowadzenie ścinki drzew w pasie drogowym przy jezdni użytkowanej ulicy,  
- montaż wind (towarowej i osobowej) bez zabezpieczenia szybów przed możliwością 

wpadnięcia osób do szybów. 
Zastosowane środki prawne nakazywały zaprzestania tych prac ze względu na występujące 
zagrożenia dla osób w miejscach publicznych i wykonania wymaganych zabezpieczeń. 

Pozostałe decyzje wydawane przez inspektorów pracy dotyczyły prowadzenia prac  
w miejscach niebezpiecznych stwarzających zagrożenie dla osób wykonujących te prace.  
Nakazy w ww. sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.  

W roku 2015 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 
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ze stosunku pracy. Środek ten jest stosowany w sytuacji, gdy pracodawca - najczęściej  
z ekonomicznych przyczyn - nie zapewnia realizacji obowiązku wypłaty pracownikom 
należnego wynagrodzenia. W 2015r. do 35 pracodawców skierowano nakazy zawierające 96 
decyzji dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia na łączną kwotę 
2.041.911,77zł. 

 
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 „Przestrzeganie przepisów dotyczących 
wypłaty wynagrodzenia”. 

 
 

WYPADKI PRZY PRACY  
 
BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY 
 
 Źródłem danych dotyczących wypadków przy pracy w województwie podlaskim jest 
Urząd Statystyczny w Białymstoku. Zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu dane 
dotyczące wypadków przy pracy nie odzwierciedlają danych urzędu statystycznego. 
Opracowane zostały jedynie w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych przez inspektorów 
pracy, a dotyczących okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.  
 
Liczba i rodzaj zbadanych wypadków  
 

W roku 2015 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku zgłoszono ogółem  
85 zdarzeń wypadkowych - w tym 9 zdarzeń, które nie zostały uznane za wypadki przy pracy. 
Z ogólnej liczby zgłoszonych zdarzeń - 3 zostały przekazane zgodnie z właściwością do innych 
okręgowych inspektoratów pracy, na terenie których znajduje się siedziba pracodawcy,  
u którego zaistniał wypadek przy pracy. Tym samym, inspektorzy pracy na terenie naszego 
okręgu zbadali ogółem 73 wypadki przy pracy, w ramach których poszkodowanych zostało 
ogółem 77 pracowników, w tym: 

- 10 osób poniosło śmierć;  
- 33 osoby doznały ciężkiego uszkodzenia ciała;  
- 34 osoby poszkodowane doznały lekkich obrażeń ciała. 

Z powyższej liczby - w wyniku 4 wypadków zbiorowych poszkodowanych było 8 osób  
(w tym: 1 osoba poniosła śmierć, 3 osoby doznały ciężkich obrażeń ciała, zaś 4 osoby doznały 
lekkich obrażeń ciała).  
 
Liczba osób poszkodowanych w wypadkach na przestrzeni trzech ostatnich lat 
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Poszkodowani wg sekcji i działów gospodarki  

Na terenie działania OIP Białystok, na przestrzeni ostatnich lat w statystyce 
wypadkowej dominują cztery branże. W pozostałych branżach zdarzenia występują 
sporadycznie i nie wpływają na obraz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w naszym rejonie.  
 

  
  

   
 

W zbadanych w 2015r. wypadkach, osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa 
o pracę stanowiły około 20% ogółu poszkodowanych, w tym 4 poniosły śmierć  
(40% poszkodowanych w tej grupie), a 7 doznało ciężkich obrażeń ciała (20% 
poszkodowanych w tej grupie). 

Odrębnym zagadnieniem jest fakt powierzania pracy osobie na podstawie umowy  
o dzieło. Co roku inspektorzy pracy spotykają takie przypadki, gdy osoba poszkodowana 
uległa wypadkowi w trakcie wykonywania prac w ramach tej formy zatrudnienia. Biorąc pod 
uwagę definicję wypadku przy pracy, poszkodowani w każdym z takich 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 takiej formy powierzenia pracy, rodziny osób poszkodowanych lub sami 
poszkodowani nie otrzymywali świadczeń pieniężnych w związku z wypadkiem przy pracy.  

 
Analizując wypadki za rok 2015 zwraca uwagę wzrost liczby wypadków powodujących 

ciężkie uszkodzenie ciała. W liczbach bezwzględnych wzrost wynosi 19 osób 
poszkodowanych (z 14 za rok 2014 do 33 za rok 2015), tj. o 236%. Najbardziej zauważalne 
jest to w branży budowlanej, z tj. 1 osoba poszkodowana w roku 2014, a już 12 osób 
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poszkodowanych roku 2015. W pozostałych wskaźnikach statystyki są bardzo zbliżone. 
Dotyczy to zarówno samych zdarzeń, jak i najczęściej powtarzających się nieprawidłowości.  
 
Pod względem wieku - wypadkom ulegali pracownicy w wieku: 
 

 
 
Pod względem stażu pracy na stanowisku, na którym pracownik uległ wypadkowi 
zanotowano: 
 

 
 

Oceniając powyższe statystyki, najbardziej zauważalnym są wartości dotyczące stażu 
pracy osób, które uległy wypadkom przy pracy. Od wielu lat zdecydowanie najwyższe 
wskaźniki w tym zakresie dotyczą pracowników ze stażem do jednego roku - 6 ofiar 
śmiertelnych w 2015 roku. Dodatkowo należy podkreślić fakt, że wypadkom ulegają ludzie 
młodzi - co wynika z poprzedniego zestawienia. Zależności te mogą wynikać ze zmian na 
rynku pracy w ostatnich latach - migracja za pracą, brak zatrudnienia, zatrudnianie na umowy 
cywilno- prawne i brak legalnego zatrudnienia.  
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Ze względu na wielkość zatrudnienia, wypadki rejestrowano w zakładach 
zatrudniających: 

 
 
Najczęstsze miejsca wypadków: 

 
 

Miejsca wystąpienia zdarzeń wypadkowych wskazują, iż najbardziej niebezpiecznym 
obszarem są place budów, zaś przyczynami zdarzeń są najczęściej upadki z wysokości.  

 
 

PREWENCJA WYPADKOWA 
 

Inspektorzy pracy - na mocy ustawy, biorą udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy powodujących ciężkie lub śmiertelne urazy osoby poszkodowanej oraz 
przy wypadkach zbiorowych. W ramach tych działań prowadzona jest również ocena 
dokumentacji zakładowej w zakresie zaistniałych zdarzeń. Ustalenia inspektorów w tym 
obszarze powtarzają się od wielu lat. Dokumentacje powypadkowe pracodawców zawierają 
uchybienia, przede wszystkim dotyczące przyczyn zdarzenia - w sposób istotny różniące się 
od ustaleń inspektora pracy.  

 
W celu poprawy tego tak istotnego zakresu bezpiecznej organizacji prac, Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Białymstoku podjął szereg przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym, 
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skierowanych do ogółu pracodawców, bądź do pracodawców branż, w których zanotowano 
wysokie wskaźniki wypadkowości. Najistotniejsze z nich to: 
- cykl szkoleń dla pracodawców (u których zaistniała w roku 2014 największa liczbą 

wypadków przy pracy) w zakresie prawidłowości postępowania przy ustalaniu okoliczności 
i przyczyn wypadków przy pracy. Uczestnicy szkoleń dodatkowo otrzymali ankiety 
specjalistyczne ułatwiające dokonanie analizy własnej dokumentacji powypadkowej, 

- comiesięczne spotkania szkoleniowe dotyczące prawa pracy - w ramach współpracy  
z „Klubem Społecznego Inspektora Pracy” funkcjonującym przy NSZZ Solidarność Region 
Podlaski, z których jedno dotyczyło wymogów związanych z prowadzeniem postępowania 
powypadkowego (społeczny inspektor pracy jest stałym członkiem zespołu 
powypadkowego),   

- wnioski inspekcji pracy wynikające z prowadzonych kontroli i stwierdzanych 
nieprawidłowości zaprezentowano w ramach corocznego seminarium poświęconego 
współpracy  spółdzielni mieszkaniowych z województw: podlaskiego i warmińsko- 
mazurskiego z firmami świadczącymi usługi budowlano- remontowe i komunalne na rzecz 
spółdzielczości mieszkaniowej. 

 
 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY  
 

Odrębnym zadaniem realizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 
są kontrole prowadzone w zakładach charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami 
wypadkowości, wytypowanych na podstawie bazy ZUS IWA za minione lata. W roku 
sprawozdawczym przeprowadzono ogółem 30 kontroli i przeanalizowano ponad 170 
dokumentacji powypadkowych. Ocena dotyczy wyników postępowania powypadkowego oraz   
działań profilaktycznych zmierzających do wyeliminowania przyczyny zaistniałego wypadku 
przy pracy. Wnioski wskazują na szereg nieprawidłowości dotyczących sporządzonych 
dokumentacji powypadkowych, z których dwie są najistotniejsze tj.: 
- brak przyczyn wypadków lub ustalanie ich jako nieadekwatnych do okoliczności zdarzenia,  
- ustalenie środków i wniosków profilaktycznych nieadekwatnych do przyczyn wypadków. 
Brak ustalenia faktycznej przyczyny wypadku przy pracy lub brak skutecznych środków 
profilaktycznych powoduje, że zagrożenia wypadkowe nadal występują stwarzając możliwość 
wystąpienia kolejnych zdarzeń.  
 
 

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO W ZAKŁADACH PRACY 
 

Elementem w sposób nierozłączny wiążącym się z dokumentacją powypadkową jest 
dokumentacja oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Ze względu na rangę 
problemu inspektorzy pracy poświęcają tym zagadnieniom wiele uwagi. Kontrole oceny ryzyka 
u pracodawcy kontrolujący prowadzą każdorazowo w trakcie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy lub w ramach stałych zadań inspekcji pracy.  

O skali stwierdzanych nieprawidłowości może świadczyć liczba środków prawnych 
zastosowanych po kontrolach w tym zakresie. Ogółem skierowano do kontrolowanych 
podmiotów ponad 1300 decyzji nakazowych oraz 443 wnioski zawarte w wystąpieniach. 
Najistotniejsze z nich dotyczyły: 
- braku udokumentowanej oceny ryzyka na stanowiskach pracy; 
- nieuwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich czynników środowiska pracy, 

w tym brak zagrożeń, których aktywizacja doprowadziła do wypadku; 
- brak aktualizacji oceny ryzyka zawodowego po zaistnieniu wypadku o zagrożenie, którego 

aktywizacja doprowadziła do wypadku;  
- nieinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, 

w tym nieinformowanie o zagrożeniach których aktywizacja doprowadziła do wypadku. 
 

Powyższe problemy uwidaczniają konieczność prowadzenia dalszej edukacji w tym 
zakresie skierowanej do wszystkich środowisk i podmiotów mających wpływ na kształtowanie 
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bezpiecznego środowiska pracy. Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego na 
stanowisku pracy jest pierwszym etapem bezpiecznej organizacji prac, a właściwa wiedza  
w tym obszarze jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu, jakim jest bezpieczeństwo osób 
pracujących.  
 
 

WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRACY 
ZAROBKOWEJ  
 
W 2015 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku inspektorzy pracy ujawnili ogółem 
3 527 wykroczeń. W stosunku do sprawców tych wykroczeń zastosowano 1.401 środków 
prawnych, w tym: 
- 85 wniosków o ukaranie (6%), 
- 794 mandaty karne (56,7%), 
- 522 środki oddziaływania wychowawczego (37,3%). 
Podobnie jak w roku ubiegłym, najbardziej powszechnymi naruszeniami obowiązujących 
regulacji prawnych w roku 2015 były: brak wstępnych i okresowych szkoleń bhp, brak 
wstępnych i okresowych badań lekarskich pracowników, brak lub niewłaściwe zabezpieczenie 
stanowisk pracy na rusztowaniach, brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne 
przy maszynach i urządzeniach, brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej - ochrony 
głowy, a także brak uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn i innych urządzeń. 

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, wynagrodzenia za pracę oraz 
dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, nieterminowe wypłacenie 
wynagrodzenia oraz niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy. Jeżeli zaś chodzi o naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy 
dotyczących czasu pracy, dominującymi w tym zakresie były: nieprowadzenie ewidencji czasu 
pracy oraz nierzetelne jej prowadzenie, zatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 5 dni 
w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym czasu pracy, zatrudnianie pracowników  
z naruszeniem przepisów o odpoczynku dobowym  i tygodniowym. Podkreślić należy,  
że w roku 2015 znaczącą rolę odegrały wykroczenia polegające na zawarciu umowy 
cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z regulacją art. 22 § 1 Kodeksu pracy 
powinna być zawarta umowa o pracę.  

Uwzględniając przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -  
w ujęciu najczęściej występujących naruszeń, wskazać należy wykroczenia polegające na: 
niedopełnieniu przez pracodawcę obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, a także 
podejmowanie przez bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez 
powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy.  

Przyczyną takiego stanu rzeczy - w zakresie liczby popełnionych wykroczeń wydaje się 
być lekceważący stosunek niektórych pracodawców do przepisów i zasad z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nieznajomość obowiązujących przepisów prawa. Pewne 
znaczenie może też mieć to, iż zgodnie z przekonaniem niektórych pracodawców zapewnienie 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest w praktyce bardziej kosztowne,  
niż utrzymywanie stanu sprzecznego z prawem i okresowe uiszczanie grzywien wymierzanych 
z tego tytułu. Natomiast dane liczbowe dotyczące mniejszej liczby bezrobotnych, którzy nie 
powiadamiają właściwych urzędów pracy o fakcie podjęcia pracy zarobkowej (rok 2014 - 114 
wykroczeń, rok 2015 - 52 wykroczenia) zdają się wynikać z coraz większej ich świadomości  
w zakresie konsekwencji, które mogą w tym zakresie ponieść.  
 
 Dane statystyczne wykazują, że średnia wysokość grzywien orzekanych przez sądy  
w roku 2015 kształtuje się na nieco wyższym poziomie w porównaniu do orzecznictwa  
z lat ubiegłych i odpowiednio wynosi w roku 2015 - 2.427,40zł, w roku 2014 - ok. 1.575,55zł, 
a w 2013 - ok. 1.462,00zł. 
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Niewątpliwie pozytywnym symptomem jest to, że aż 63 na 79 rozpatrzonych spraw 
sądy rozstrzygnęły w trybie postępowania nakazowego (ok. 80% wszystkich rozpatrzonych). 
Biorąc pod uwagę to, iż inspektorzy pracy generalnie uznawali rozstrzygnięcia nakazowe za 
zadowalające, orzekanie w tej formie było korzystne tak z punktu widzenia ekonomiki 
procesowej, jak też uzyskania efektów prewencji ogólnej i szczególnej (inspektorzy pracy 
wnieśli jedynie 1 sprzeciw od wyroku nakazowego).  

Dane statystyczne wskazują na wzrost kwot grzywien orzekanych przez sądy przy 
jednoczesnym „przyspieszeniu czasu orzekania”.  
 
 

WNIOSKI O UKARANIE KIEROWANE DO SĄDÓW 
 
W 2015 r. inspektorzy pracy skierowali do sądów ogółem 85 wniosków o ukaranie, które 
dotyczyły między innymi: 
 55 pracodawców; 
 13 osób działających w imieniu pracodawcy; 
 10 osób wykonujących pracę - bezrobotnych, w tym 5 pobierających zasiłek; 
 4 przedsiębiorców nie będących pracodawcami; 
W porównaniu do roku ubiegłego liczba skierowanych do sądów wniosków o ukaranie  
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku znacząco zmalała. W roku 2015 skierowano 
ich o 63 mniej w porównaniu do roku 2014, w którym skierowano 148 wniosków (w roku 2013 
inspektorzy pracy sporządzili 178 wniosków).  

Na taki stan rzeczy niewątpliwie miał wpływ znaczący spadek liczby wniosków  
o ukaranie kierowanych przeciwko osobom zarejestrowanym jako osoby bezrobotne i nie 
realizujących obowiązku zgłoszenia właściwemu urzędowi pracy faktu podjęcia zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, co wynikało między innymi z większej świadomości  prawnej tych 
osób. W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy nie kierowali wniosków o ukaranie,  
w których stawiano zarzuty dotyczące wykroczeń z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych. 

Spośród skierowanych 85 wniosków o ukaranie, do dnia 31 grudnia 2015 r., sądy 
rozpatrzyły 79 wniosków. W wyniku ich rozpatrzenia orzeczono 73 kary grzywien. Zapadły  
2 orzeczenia nakładające na obwinionych kary nagany, w 2 przypadkach sądy odstąpiły od 
wymierzenia kary oraz 2 obwinionych sądy uniewinniły.  
 W roku 2015 sądy wydały rozstrzygnięcia w formie wyroku nakazowego aż w 63 
sprawach (ok. 79,7% spraw rozpatrzonych; podobnie do lat ubiegłych - w roku 2014 - 71,6%, 
w roku 2013 - 71,3%). Można 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 160.400zł, średnio 3.630zł, co stanowi wyższą kwotę w porównaniu do tej, 
którą osiągnięto w roku 2014, a która wynosiła - 1.565,70zł.  
 Żadnego ze złożonych przez inspektorów pracy wniosków o ukaranie sądy nie zwróciły 
w celu uzupełnienia braków formalnych.   
 W sprawach rozpoznanych w trybie postępowania zwyczajnego, sądy orzekły kary 
grzywny w 12 przypadkach na łączną kwotę 16.800,00zł. Średnia kwota grzywny 
przypadającej na jedno orzeczenie wyniosła ok. 1.400zł, natomiast w roku ubiegłym 
ok.1.600zł. W roku 2014 sądy orzekły kary grzywny w 26 przypadkach na łączną kwotę 
41.700,00zł.   
 
 

POSTĘPOWANIE MANDATOWE 
 

W roku 2015 inspektorzy pracy nałożyli na obwinionych, którzy popełnili 2.373 
wykroczenia - 794 mandaty karne na łączną kwotę 879.000zł. W porównaniu do roku 2014 
liczba nałożonych mandatów karnych spadła o 10,7%, natomiast suma kwot grzywien o 9,5%. 
Jednakże pomimo tego, że w roku 2015 inspektorzy nałożyli na obwinionych mniej mandatów 
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w porównaniu do roku poprzedniego, trudno mówić tutaj o tendencji spadkowej, mając na 
uwadze kształtujące się na zbliżonym poziomie dane w tym zakresie w latach ubiegłych. 
Mandaty karne nakładano, podobnie jak w roku 2014, głównie za wykroczenia dotyczące 
naruszeń przepisów bhp i niewypłacania należnych świadczeń ze stosunku pracy. 
Grzywnami w drodze mandatu karnego ukarano: 
 501 pracodawców (zarzucając im popełnienie 1605 wykroczeń); 
 124 osoby działające w imieniu pracodawcy (zarzucając im popełnienie 407 wykroczeń); 
 108 osób kierujących pracą innych osób u pracodawcy (zarzucając im popełnienie 226 

wykroczeń); 
 54 przedsiębiorców nie będących pracodawcami (zarzucając im popełnienie 121 

wykroczeń); 
Należy stwierdzić, iż mandaty karne były środkiem sankcyjnym najczęściej wykorzystywanym 
przez inspektorów pracy - stanowiły one 53,2% ogółu zastosowanych.  

Średnia wysokość grzywny orzeczonej w postępowaniu mandatowym, przypadająca 
na 1 mandat utrzymuje się na niemal takim samym poziomie jak w latach ubiegłych i wyniosła 
1.107,00zł. Kwota ta jest tylko nieznacznie niższa w porównaniu do średniej kwoty grzywny 
nałożonej w drodze mandatu w roku 2014r. (1.109,00zł). W roku 2015 nie doszło do uchylenia 
żadnego z nałożonych przez inspektora pracy mandatów karnych.  
 
 

INFORMACJA O ZASTOSOWANYCH ŚRODKACH 
WYCHOWAWCZYCH 
 

W roku 2015 inspektorzy pracy w 522 przypadkach zastosowali środki oddziaływania 
wychowawczego, najczęściej wobec pracodawców i osób działających w imieniu pracodawcy 
lub kierujących pracą innych osób u pracodawcy. 
  Środki oddziaływania wychowawczego były stosowane co do zasady w tych 
sytuacjach, w których sprawca niezwłocznie (w trakcie kontroli) przywracał porządek prawny, 
zachowywał się poprawnie po popełnieniu wykroczenia, oraz gdy wykroczenie było wynikiem 
błędnej interpretacji przepisów prawa pracy. 
 Ponadto środki wychowawcze stosowano w stosunku do sprawców drobnych 
wykroczeń oraz w przypadku, gdy występowała znikoma szkodliwość społeczna czynu. 
 
  

ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O PODEJRZENIU 
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 
     
W 2015 roku inspektorzy pracy złożyli do prokuratury 23 zawiadomień o podejrzeniu 
popełnienia przestępstw z następujących artykułów kodeksu karnego: 225 § 2 - 12, art. 271 - 
3, art. 160 § 1  - 2, art. 218 § 1a  - 1, art. 220 § 1  - 1, art. 270 § 1 K - 1,  art. 272 - 1. 

W porównaniu do roku 2014 liczba zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa w 2015 roku wzrosła o 14. Jest to spowodowane między innymi większą liczbą 
przypadków utrudniania działalności organów PIP (w 2014 roku 5 zawiadomień  
z art. 225 § 2 kk). Prokuratura w 3 przypadkach odmówiła wszczęcia postępowania 
uzasadniając to tym, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Odmowy wszczęcia 
postępowań dotyczyły przestępstw z art. art. 160 § 1, 271 § 1  i 272 kk.  

 W 2 przypadkach dotyczących przestępstw z art. 271 § 1 i 272 kk inspektor pracy po 
zapoznaniu się z uzasadnieniem odmowy uznał za zasadne złożenie zażalenia  
na postanowienie prokuratora. Zażalenia zostały rozpatrzone przez sąd, który tylko  
w 1 przypadku uwzględnił zażalenie uchylając postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania (art.272 kk).  

Na 23 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratura 
powiadomiła o wszczęciu 19 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa, 
tj.18 dochodzeń i 1 śledztwa. W  7 przypadkach wszczęte dochodzenia zostały umorzone,  
a 1 śledztwo zawieszone.  
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Umorzone dochodzenia dotyczyły zawiadomień: 
 

 
 

 
Przyczynami takich rozstrzygnięć było stwierdzenie przez prokuraturę braku znamion czynu 
zabronionego. 

W 2015 roku inspektorzy pracy wnieśli ogółem 6 zażaleń na postanowienia prokuratora 
w związku ze złożonymi przez inspektorów pracy zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa. 3 zażalenia nieuwzględnione przez prokuraturę zostały uwzględnione przez 
sąd. W 4 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 1 przypadku prokuratura wystąpiła do sądu o warunkowe umorzenie 
postępowania. W jednej sprawie sąd warunkowo umorzył postępowanie na okres próby 2 lat. 
W pozostałych sprawach wyroki jeszcze nie zapadły.  
 
 

ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW 
 
W  2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wpłynęło  981 skarg  

i wniosków, z czego zdecydowana większość na piśmie. Dane te kształtują się na wyższym 
poziomie w porównaniu do roku 2014, w którym złożono 780 skarg. Liczba zarejestrowanych 
skarg wzrosła zatem o 25,8%. 

Skargi w znaczącej mierze składane były przez byłych pracowników - 343 oraz przez 
pracowników - 294. Z kolei 45 skarg pochodziło od osób świadczących pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych, natomiast 59 od pracowników, z którymi nie zawarto stosownej 
umowy. Ponadto 22 organizacje związkowe dochodziły przywrócenia naruszonego porządku 
prawnego w drodze składanych skarg i wniosków. W 154 przypadkach składający skargi  
i wnioski nie ujawnili swoich danych osobowych.  

Znaczna część skarg została przekazana zgodnie z właściwością do innych 
okręgowych inspektoratów pracy lub nie było podstaw do ich rozpatrzenia ze względu na brak 
właściwości rzeczowej. Część skarg została wycofana przez skarżących. Ponadto  
z uwagi na utrudnianie lub wręcz uniemożliwienie inspektorom pracy podjęcia czynności 
kontrolnych przez pracodawców (niestawianie się pomimo wezwań) lub inne okoliczności  
w danej sprawie, utratę statusu pracodawcy lub wskazanie tych podmiotów, które nie 
podlegają kontroli PIP, inspektorzy nie byli w stanie rozpatrzyć zasadności 53 skarg.  

Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania zbadano pod względem zasadności 
558 skarg dotyczących naruszania uprawnień pracowniczych. Spośród nich za całkowicie lub 
częściowo zasadne uznano 264 skargi - (47,3%). W przypadku pozostałych skarg za 
całkowicie niezasadne uznano 168 skarg (30,1%), natomiast w 107 przypadkach inspektorzy 

1
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1

1

art. 160 §1 Kk - przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu

art. 225 §2 Kk - udaremnianie lub
utrudnianie inspektorom wykonania
czynności służbowych
art. 270 §1 Kk - fałszowanie
dokumentów

art. 271 §1 Kk - poświadczanie
nieprawdy

art. 41 ustawy o systemie zgodnosci
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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. 

W wyniku złożonych skarg przeprowadzono 501 kontroli u 437 pracodawców. 
 
Dane statystyczne w zakresie poruszanych w skargach problemów (według symboli) 
przedstawia poniższa tabela:  
 

Problemy poruszane w skargach 
01.01.2015 r.- 31.12.2015 r. 

Ogółem Zasadne 

Obiekty i pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia i urządzenia 
higieniczno - sanitarne 

61 32 

Wypadki przy pracy 27 13 

Ryzyko zawodowe, służba bhp, komisja bhp  8 6 

Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne 17 10 

Maszyny i urządzenia techniczne 11 5 

Urządzenia i instalacje energetyczne 4 4 

Transport 13 2 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej 43 20 

Przygotowanie do pracy 70 22 

Inne zagadnienia BHP 7 3 

Stosunek pracy 279 67 

Czas pracy 91 30 

Uprawnienia związane z rodzicielstwem 6 0 

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 561 209 

Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 25 9 

Uprawnienia organizacji związkowych, rady pracowników, uzp. zfśs 28 8 

Urlopy pracownicze 31 12 

Środki nadzoru nad warunkami pracy 38 1 

Dyskryminacja, mobbing, molestowanie 51 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 złożonych w 2015 roku, skarżący poruszyli 1.371 problemów. 
Inspektorzy pracy rozpatrujący te skargi potwierdzili zasadność 453 problemów, co stanowi 
33% poruszonych (w roku 2014 - 29%, 2013 - 32,6%, w 2012 - 32,6%). 
 

Szczegółowe zestawienia zagadnień poruszanych w skargach wskazują, że podobnie 
jak w poprzednich latach, również w okresie od 01.01 do 31.12.2015 r. najwięcej problemów 
w nich podnoszonych dotyczyło niewypłacania przez pracodawców wynagrodzeń i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy (na 1371 problemów poruszanych w skargach 
541 z nich dotyczyło tego zagadnienia (20 zarzutów jest w trakcie rozpatrywania), co stanowi 
aż 39,4% ogółu; w roku 2014 - 41,5%, 2013 - 44%, w 2012 - 46,6%). 

Należy zaznaczyć, że w składanych skargach problemem dominującym było 
niewypłacanie wynagrodzenia za pracę (199 zarzutów wskazanych w skargach).  
W większości przypadków naruszenia przepisów w zakresie niewypłacenia wynagrodzenia za 
pracę miały charakter indywidualnych roszczeń. Ponadto skargi, w których poruszono problem 
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy dotyczyły najczęściej: 
 niewypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 
 niewypłacania ekwiwalentu pieniężnego za  niewykorzystany  urlop wypoczynkowy, 
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 niewypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej jako 
roboczej, niewypłacania lub obniżenia należności z tytułu podróży służbowych. 

W rezultacie badania skarg dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych 
związanych ze stosunkiem pracy zasadność roszczeń pracowniczych znalazła całkowite lub 
częściowe potwierdzenie przy 209 problemach podniesionych w skargach spośród 561 (37%).  
Do pracodawców, u których zasadność zarzutów w tym obszarze znalazła potwierdzenie, 
kierowano przewidziane prawem środki prawne, w tym do 96 pracodawców skierowano 
wystąpienia zawierające 173 wnioski dotyczące wyeliminowania różnego rodzaju uchybień,  
w szczególności w zakresie  naliczenia i wypłacenia różnego rodzaju należności ze stosunku 
pracy na kwotę 441 429,08 zł na rzecz 7 301 pracowników. Natomiast do 15 pracodawców 
skierowano nakazy zawierające 40 decyzji w sprawie wypłaty przede wszystkim 
wynagrodzenia za pracę na rzecz 450 pracowników na kwotę 949 294zł.  

W efekcie zastosowanych środków prawnych 77 pracodawców udzieliło odpowiedzi 
o realizacji wystąpień (108) i nakazów (14) oraz wypłaciło łącznie 507 461 zł tytułem 
wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy dla 6 572 pracowników.  

268 problemów (11- problemów z trakcie rozpatrywania; 20% 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 (24%). Nieco mniej skarg złożono w zakresie braku potwierdzenia na 
piśmie zawartej umowy o pracę (2015 - 105, 2014 - 117 skarg, 2013 - 129 skarg). Ta tematyka 
- w znaczącej większości przypadków - dotyczyła branży budowlanej oraz związanych z tym 
krótkotrwałych potrzeb pracodawców. Jedynie w 9 przypadkach zarzuty uznano za całkowicie 
zasadne, co wynika głównie z trudności w udowodnieniu faktu takiego zatrudnienia, dlatego 
też aż w 37 przypadkach inspektorzy pracy uznali skargi za sporne.  

Z kolei 26 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. Z tego 8 skarg zostało przez inspektorów 
pracy uznanych za zasadne w tym zakresie. Zarzut nieprawidłowo sporządzonej umowy ujęto 
w 3 skargach, 1 z nich uznano za zasadną. W 3 innych skargach zarzucono nieterminowe jej 
sporządzenie (3 zasadne). 

Liczną grupę skarg stanowiły skargi dotyczące niewydania świadectwa pracy oraz te, 
w których wskazano nieprawidłowości w treści lub opóźnienia w jego wydaniu (65 skarg,  
z czego 27 okazało się zasadnymi i częściowo zasadnymi).  

Podobnie jak w roku ubiegłym wiele, bo aż 261 problemów (19% ogółu rozpatrzonych, 
w roku 2014 - 16,2%) poruszonych w skargach dotyczyło naruszeń w zakresie warunków pracy 
- 117 z nich uznano za zasadne (co stanowi 44,8% 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.  

W tej dziedzinie najwięcej, bo  70 dotyczyło przygotowania do pracy (26,8% wszystkich 
z tego zakresu), z czego 22 uznano za zasadne. W tej grupie naruszeń w szczególności 
zgłaszano problemy dotyczące braku lub niewłaściwie przeprowadzonych szkoleń bhp  
(34, z czego 9 uznano za zasadne) oraz badań lekarskich (18, z czego 11 uznano za zasadne),  
a także braku dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych (16, z czego 2 uznano za zasadne). 

Wśród problemów z zakresu bhp 61 skarg dotyczyło obiektów i pomieszczeń pracy, 
pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz wentylacji, ogrzewania i oświetlenia - 32 
skargi w tym zakresie znalazły potwierdzenie w stwierdzonym przez inspektora pracy stanie 
faktycznym. 

W związku z sygnalizowanymi w skargach naruszeniami przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy do 38 pracodawców skierowano 56 decyzji (w tym również 
ustnych). Decyzje te w szczególności dotyczyły: w 16 przypadkach - obiektów i pomieszczeń 
pracy oraz pomieszczeń i urządzeń higieniczno- sanitarnych, w 8 - narażeń i zagrożeń 
czynnikami szkodliwymi, w 7 - stanowisk pracy, procesów pracy i procesów technologicznych, 
w 7 - urządzeń i instalacji energetycznych, w 6 przypadkach - maszyn i urządzeń technicznych, 
w 5 - przygotowania do pracy, w 4 - postępowania związanego z ustalaniem okoliczności  
i przyczyn wypadków przy, w 3 - narażeń i zagrożeń czynnikami szkodliwymi. 
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Następna pod względem liczebności grupa problemów dotyczyła czasu pracy -  
w skargach poruszono 91 problemów (6,6% ogółu rozpatrzonych - porównywalnie do roku 
poprzedniego), z czego 30 (33%) uznano za zasadne  
Główne naruszenia porządku prawnego, jakie występowały w tej grupie skarg to: 
- zatrudnianie pracowników przeciętnie przez więcej niż 5 dni w tygodniu w przyjętym 

okresie rozliczeniowym i nieudzielanie dnia wolnego za pracę w 6 dniu tygodnia,  
- zatrudnianie z naruszaniem przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym, 
- nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, w szczególności nierzetelne 

prowadzenie ewidencji czasu pracy, 
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy do pracodawców kierowano 
wnioski o przywrócenie naruszonego porządku prawnego. Pracodawcy informowali  
o uwzględnieniu wniosków wystąpienia. I tak np. 6 pracodawców zrealizowało 6 wniosków 
dotyczących założenia oraz rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy dla 28 
pracowników. Wszystkie wnioski dotyczące przestrzegania przepisów w zakresie 
odpoczynków dobowych i tygodniowych zostały zrealizowane. 

W skargach poruszono 51 zagadnień dotyczących mobbingu, molestowania  
i dyskryminacji w stosunkach pracy.. W 32 skargach problemy dotyczyły mobbingu, w 8 - 
molestowania, w 11 - dyskryminacji. Nie potwierdzono zasadności żadnej ze skarg  
W okresie sprawozdawczym nie złożono skargi, w której poruszono by tematykę molestowania 
seksualnego.  

Kolejna grupa to 31 problemów (2014 - 34 problemy) w zakresie udzielania urlopów 
wypoczynkowych, z czego w 12 przypadkach potwierdzono zasadność skarg.  

W 24 skargach ujęto naruszenia przepisów ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych. W 6 przypadkach skargi te uznano za zasadne. 

Sporadycznie w skargach poruszano kwestie uprawnień związanych z rodzicielstwem, 
naruszenia uprawnień związkowych, rad pracowników, układów zbiorowych pracy. W okresie 
sprawozdawczym nie odnotowano skarg w zakresie ochrony pracy młodocianych. 

Skargi anonimowe przyjęte do uwzględnienia w działalności kontrolnej dotyczyły 
różnych zagadnień z zakresu prawnej ochrony stosunku pracy. Należy przyjąć, że ich 
nadawcami byli w głównej mierze pracownicy nadal zatrudnieni w zakładach pracy.  
W skargach tej grupy dominowały przede wszystkim problemy związane z wynagrodzeniem 
za pracę, czasem pracy, warunkami pracy oraz zatrudnianiem bez żadnych umów pisemnych. 

W wyniku działalności kontrolno-nadzorczej związanej z rozpatrywaniem zasadności 
skarg inspektorzy pracy nałożyli na pracodawców 78 grzywien w drodze mandatów karnych 
na łączną kwotę 92 500,00 złotych, a także skierowali 18 wniosków do sądu o ukaranie. W 21 
przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. W 6 kontrolach inspektorzy 
pracy w drodze decyzji nałożyli kary w transporcie, przy czym kwota nałożonych grzywien 
wyniosła 12.300,00 zł.  

 
Dane statystyczne dotyczące liczby składanych w okresie sprawozdawczym skarg  

wskazują, że liczba skarg zwiększyła się w stosunku do roku 2014 o 25,8%. Proporcje 
odnośnie liczebności poszczególnych rodzajów zagadnień objętych skargami są niezmiennie 
takie same. Dominującą grupą skarg są w dalszym ciągu skargi dotyczące wynagrodzeń  
i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy. Skargi, w których skarżący podnosili zarzut 
stosowania wobec nich mobbingu, kształtują się na nieco wyższym 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 co do zasady nie potwierdzają zasadności tych skarg i nie wydają się być 
do tego uprawnieni. Organami właściwymi rzeczowo w tych kwestiach zasadniczo są bowiem 
sądy pracy. Nadal jedną z przyczyn składania skarg pracowniczych jest to, że część 
pracodawców  nie zna obowiązujących przepisów lub celowo je omija dla obniżenia kosztów 
zatrudniania. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów zaliczanych do własności prywatnej,  
w szczególności zatrudniających niewielu pracowników (do 50 zatrudnionych), gdzie 
wielokrotnie pracodawcy będący osobami fizycznymi samodzielnie prowadzą sprawy 
osobowe pracowników (w szczególności przy zatrudnieniu do 9 osób). 
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PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY ORAZ PRZEPISÓW  
I ZASAD BHP 
 
 
LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA 
 

KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ 
OBYWATELI POLSKICH   

 
W 2015 roku  inspektorzy pracy przeprowadzili 1.411 kontroli legalności zatrudnienia 

różnego rodzaju podmiotów, głównie przedsiębiorców zatrudniających na podstawie umów  
o pracę i umów cywilnoprawnych 15.995 osób, w stosunku do których istniał obowiązek 
odprowadzania składek na Fundusz Pracy. Najczęściej kontrole obejmujące tematykę 
legalności zatrudnienia przeprowadzano w małych zakładach, zatrudniających do 9 osób 
(74,3% kontroli). Większość kontroli dotyczyła przedsiębiorców prowadzących działalność  
w następujących branżach: handel i naprawy, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, 
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, transport i gospodarka magazynowa, rolnictwo, 
leśnictwo, pozostała działalność usługowa. 

Kontrole prowadzone były głównie w ramach realizacji zadań wynikających  
z harmonogramu na 2015r., część w wyniku imiennych lub anonimowych wniosków o kontrolę. 
Ponadto w ramach współpracy organów w 2015r. przeprowadzono wspólne kontrole z Policją 
(3 kontrole), Strażą Pożarną (1 kontrola) i Strażą Graniczną (1 kontrola). 
Prowadzone kontrole były również inicjowane wnioskami innych organów: 
- Państwowa Inspekcja Sanitarna - 1 kontrola, 
- Urząd Celny - 2 kontrole, 
- Urząd Skarbowy - 10 kontroli, 
- Inspekcja Transportu Drogowego - 2 kontrole, 
- Policja - 3 kontrole, 
- Straż Graniczna - 2 kontrole, 
- Wojewoda - 3 kontrole, 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 2 kontrole. 
W roku sprawozdawczym nie prowadzono kontroli związanych z odmową zatrudnienia na 
wolnym miejscu pracy ze względu na kryteria dyskryminacyjne. 
 
Najistotniejszymi nieprawidłowościami stwierdzanymi w trakcie kontroli były: 
- w stosunku do 46 osób na 7.663 pracowników, nie potwierdzono na piśmie rodzaju  

i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę; w stosunku do 33 osób potwierdzono 
warunki zatrudnienia w późniejszym terminie, 

- stosunku do 51 osób na 9.434 badanych przypadków dotyczących osób, z którymi zawarto 
umowy na piśmie w nie dopełniono obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, 
natomiast 543 osoby zostały zgłoszone po wymaganym prawem terminie,  

- 167 osób zatrudnionych zgodnie z oświadczeniem przedsiębiorców na podstawie ustnej 
umowy cywilnoprawnej nie zgłoszono  do ubezpieczenia społecznego (dot. osób, które  
w dniu rozpoczęcia kontroli nie posiadały umowy oraz zgłoszenia do ZUS), 

- zatrudnienie bez powiadomienia powiatowego urzędu pracy przez 72 bezrobotnych na 
zbadanych 2.359 osób, z których 5 pobierało zasiłek, 

- 554 zatrudnionych na 15.995 osób objętych badaniem, wobec których nie opłacono 
składek na Fundusz Pracy na ogólną kwotę 78.452zł. 

Odnotowano nieprawidłowość dotyczącą legalności zatrudnienia osób niepełnoletnich. 
Przedmiotowa nieprawidłowość dotyczyła niezgłoszenia pracowników młodocianych  
w wymaganym prawem terminie do ubezpieczenia społecznego. Przyczyną niezgłoszenia  
w terminie siedmiodniowym pracowników młodocianych do ZUS było nieterminowe 
przekazanie danych pracownika do biura rachunkowego, które na zlecenie pracodawcy miało 
dokonać zgłoszenia. 
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Do OIP w Białymstoku nie zgłaszano przypadków występowania znamion pracy 
przymusowej lub przestępstwa handlu ludźmi. 
 

W ocenie inspektorów pracy, niezmienną od lat przyczyną występujących 
nieprawidłowości są koszty dotyczące zatrudniania pracowników. Naruszanie przepisów  
z zakresu legalności zatrudnienia przez podmioty prowadzące działalność - to świadome 
działanie tych osób, podyktowane oszczędnością, a w praktyce chęcią maksymalnego zysku 
przy poniesieniu minimalnych kosztów. Podmioty te mają przy tym nadzieję, że nie zostaną 
skontrolowane i inspektorzy pracy nie ujawnią nielegalnego zatrudniania przy powierzaniu 
pracy zarobkowej. W konsekwencji nadal znaczącym problemem jest stosowanie umów 
cywilnoprawnych w przypadku, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość zawarcia 
umowy o pracę, szczególnie zaś stosowanie umów o dzieło w zakładach budowlanych, które 
w ocenie inspektorów pracy nie spełniają przesłanek do stosowania tego rodzaju umów. 
Zawieranie tego rodzaju umów w przypadku takich branż jak budownictwo, czy też usługi 
sprzątania i ochrony mienia ma też swoją przyczynę w istniejącej konkurencji rynkowej. Łatwiej 
jest  wygrać przetarg, zawrzeć umowę na świadczenie usług, czy też wykonanie robót takiemu 
przedsiębiorcy, który zaoferuje niską cenę, co automatycznie wiąże się z zatrudnianiem siły 
najemnej przy najniższych możliwych kosztach, a więc na podstawie umów cywilnoprawnych, 
najlepiej umów o dzieło. Możliwość zwiększenia zysku wzrasta, jeżeli przedsiębiorca 
zdecyduje się na zatrudnianie osób bez żadnej umowy mającej oparcie w przepisach prawa, 
a więc nie licząc się z obowiązkiem odprowadzania składek ubezpieczeniowych, na fundusz 
pracy i zaliczek na podatek dochodowy.  

Stosowanie takich nielegalnych praktyk jest szczególnie kuszące, gdyż umowy 
cywilnoprawne nie muszą być zawierane na piśmie i w przypadku kontroli można łatwo uniknąć 
konsekwencji twierdząc, że z wykonującymi pracę osobami, ujawnionymi w trakcie kontroli, 
zawarto ustne umowy zlecenie lub o dzieło. Zawieranie takich umów w większości dotyczy 
osób mających status bezrobotnych. Zdarza się bowiem, że bezrobotni nie są zainteresowani 
podjęciem pracy zarobkowej zalegalizowanej na piśmie, która spowodowałaby ujawnienie 
przez nich dochodu. Wówczas osoba taka nie mogłaby korzystać ze świadczeń socjalnych  
i dlatego faktu podjęcia pracy nie chcą zgłaszać do PUP. Czasem jest to również związane  
z chęcią uzyskania dodatkowego dochodu - w przypadku pobierania zasiłku albo innego 
świadczenia.  

Niewywiązywanie się z obowiązku powiadamiania powiatowego urzędu pracy  
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności osoby te 
tłumaczą niewiedzą, nie otrzymaniem jakiejkolwiek umowy na piśmie (umowy o pracę lub 
umowy cywilnoprawnej). W tej grupie osób dominuje przekonanie, że w przypadku, kiedy nie 
jest z osobą zawierana umowa o pracę - nie mają obowiązku informowania właściwego PUP 
o fakcie podjęcia pracy. 

 
W przypadku naruszeń przepisów polegających na niedopełnianiu obowiązku 

opłacania składek na fundusz pracy przedsiębiorcy tłumaczą, że nieprawidłowość ta związana 
jest z trudną sytuacją finansową zakładu. Twierdzą, że chcą najpierw zaspokoić należności 
pracownicze - wypłacić wynagrodzenie, natomiast opłata składek do ZUS jest drugorzędna. 
Ta grupa zaznacza również, że przyczyną nieprawidłowości są zawiłe, zmieniające się 
przepisy prawa regulujące kwestie zatrudniania. Próbują również nieprawidłowościami 
z zakresu legalności obarczyć biura rachunkowe, które często na zlecenie przedsiębiorcy 
prowadzą dokumentację pracowniczą.  
 

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie legalności 
zatrudnienia inspektorzy pracy skierowali do pracodawców wystąpienia zawierające wnioski 
dotyczące przywrócenia naruszonego porządku prawnego. W wyniku realizacji tych wniosków 
uzyskano efekty, z których najistotniejsze wskazano w poniższej tabeli: 
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Wyszczególnienie Liczba osób Kwota (zł) 

Potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej 
z pracownikiem umowy o pracę 

63 X 

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 96 X 

Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 693 57 806 

 
Tak jak w latach ubiegłych inspektorzy pracy kierowali zawiadomienia, pisma interwencyjne 
do organów właściwych rzeczowo odnoście niektórych nieprawidłowościach ujawnionych 
podczas kontroli. W szczególności informowali: 
- starostwa powiatowe - 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.  

Odnośnie oceny współdziałania z organami  inspektorzy pracy nie mają szczegółowych uwag 
do obecnej współpracy. Należy jednak zauważyć, że współpraca ze starostami oraz 
powiatowymi urzędami pracy z roku na rok układa się, coraz lepiej, szczególnie z terenu 
województwa podlaskiego. Od wymienionych organów otrzymujemy informacje dotyczące 
decyzji o pozbawieniu statusu bezrobotnego, informacje o zwrocie nienależnie pobranych 
zasiłków dla bezrobotnych, kwoty zwrotu nienależnie pobranych zasiłków dla bezrobotnych 
czy dokonania korekty z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 
W OIP w Białymstoku inspektorzy pracy skierowali 15 pism do urzędów skarbowych,  
w tym 10 związanych było z prowadzonymi kontrolami na wniosek urzędu. Na wszystkie 
wnioski, w których urząd skarbowy zawierał adnotację z prośbą o zwrotną informację  
w danej sprawie - zostały udzielone odpowiedzi. 

 
W związku z naruszeniami przepisów dotyczących legalności zatrudnienia mających 

znamiona wykroczenia inspektorzy pracy podjęli wymagane prawem działania w stosunku do 
osób, które popełniły wykroczenia z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.  
W szczególności na sprawców wykroczeń nałożono 24 mandaty na łączną kwotę 28 500 zł,  
w tym ukarano  

- 19 pracodawców na łączną kwotę 24 500 zł, 
- 2 osoby działające w imieniu pracodawcy na łączną kwotę 3 000 zł, 
- 2 osoby kierujące pracą innych osób u pracodawcy, na łączną kwotę 2.000zł. 
- 2 osoby bezrobotnych bez prawa do zasiłku na ogólną kwotę 1000zł,  

Skierowano wnioski do sądu o ukaranie w stosunku do 53 osób, które zostały ukarane  
w postępowaniu wykroczeniowym na łączną sumę 107.100 zł - w tym ukarano  
- 35 pracodawców na kwotę 83.200 zł, 
- 7 osób działających w imieniu pracodawcy na kwotę 17.100 zł, 
- 1 przedsiębiorcę nie będącego pracodawcą na kwotę 3000 zł, 
- 5 bezrobotnych z prawem do zasiłku na kwotę  1.700 zł, 
- 5  bezrobotnych bez prawa do zasiłku na kwotę 2.100 zł. 
Zastosowano 53 środki oddziaływania wychowawczego w związku popełnionymi 
wykroczeniami w postaci pouczeń i ostrzeżeń. 
 

Na podstawie przeprowadzonych postępowań kontrolnych stwierdza się,  
że pracodawcy nadal próbują obchodzić przepisy prawa pracy dotyczące legalności 
zatrudnienia. Chcąc unikać kosztów związanych z legalnym zatrudnieniem pracownika 
(zawarciem na piśmie umowy o pracę czy zgłoszeniem pracobiorcy do ubezpieczenia 
społecznego) nie potwierdzają na piśmie warunków współpracy.  

Należy zauważyć, że osoby podejmujące pracę często zgadzają się na tzw. podjęcie 
pracy na okres próbny, dopiero po jakimś czasie strony domawiają się na legalizację 
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zatrudnienia w formie pisemnej umowy. Niewątpliwie przeszkodą w zakresie skutecznego 
egzekwowania prawa pracy w postaci legalizacji zatrudnienia są przepisy, które umożliwiają 
osobom zlecającym o pracę zawrzeć umowę cywilnoprawną - nie potwierdzając jej na piśmie. 
Udowodnienie świadczenia pracy w ramach umowy o pracę jest bardzo trudne,  
w szczególności, gdy osoba, której legalizacja zatrudnienia dotyczy - nie chce współpracować 
z inspektorem pracy. Najczęściej osoba taka jest zainteresowana otrzymaniem świadczenia 
pieniężnego za wykonaną pracę i nie interesuje ją, że powinno to być świadczenie wynikające 
ze stosunku pracy. 
 
 

LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA W PLACÓWKACH POWIERZAJĄCYCH PRACĘ 
SEZONOWĄ 
 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 101 kontroli legalności 
zatrudnienia u 97 przedsiębiorców prowadzących prace sezonowe, zatrudniających 392 osoby 
w ramach stosunku pracy oraz 353 osoby świadczące pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych. 

W wyniku kontroli w 99 podmiotach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
zawierania umów o pracę oraz zgłaszania do ubezpieczenia społecznego, w tym w 20 
podmiotach stwierdzono brak umów o pracę lub zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego. 
Stwierdzono  w 80 podmiotach nieprawidłowości w zakresie opłacania składek na Fundusz 
Pracy, w tym 15 podmiotów nie wywiązało się z obowiązku opłacenia składek na Fundusz 
Pracy. W zakresie informowania PUP przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia nie 
wywiązanie się z tego obowiązku  ujawniono w 21 podmiotach. Najczęściej występujące 
nieprawidłowości to nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego pracownika lub 
osoby wykonującej inną pracę zarobkową, nieterminowe opłacanie składek na fundusz pracy 
oraz niepotwierdzenie na piśmie umowy o pracę. Należy zwrócić uwagę, że osoby 
podejmujące pracę zarobkową w wymienionej branży często deklarują, że pracują od „dziś lub 
od wczoraj” i po kontroli inspektora pracy dochodzi do legalizacji zatrudnienia w postaci 
potwierdzenia na piśmie umowy cywilnoprawnej.   

Nie stwierdzono wykonywania pracy zarobkowej przy pracach sezonowych przez 
osoby uczące się poniżej 18 roku życia. 
 
 

OCENA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY  
W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH   
 

Inspektorzy pracy prowadząc kontrolę w zakładach prowadzących gospodarstwa 
ogrodnicze przeprowadzili 10 kontroli u 10 przedsiębiorców, zatrudniających 106 osoby  
w ramach stosunku pracy oraz 1.091 osób świadczących pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych. W kontrolowanych zakładach świadczyło pracę 298 cudzoziemców - nie 
stwierdzono przypadków nielegalnego zatrudnienia czy powierzania pracy cudzoziemcom. 

Przeprowadzone kontrole wykazały u 3 przedsiębiorców nieprawidłowości w zakresie 
opłacania składek na Fundusz Pracy - nie wywiązanie się z obowiązku opłacenia składek  
w przewidzianym prawem terminie. 

Z uwagi na liczbę stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie nieterminowego 
opłacania składek na Fundusz Pracy (wystąpiło w 3 z 10 skontrolowanych zakładów),  
powyższa branża nie charakteryzuje się częstym naruszaniem przepisów. Inspektorzy pracy 
nie kwestionowali również umów cywilnoprawnych zawieranych przez strony. Często osoby 
podejmujące pracę w gospodarstwach ogrodniczych same prowadzą własne gospodarstwa  
i dodatkowo podejmują pracę, w związku z czym nie są zainteresowane zawieraniem żadnej 
umowy. Najprawdopodobniej nie były by również zawierane umowy cywilnoprawne, gdyby nie 
obawa prowadzących działalność, że mogą być skontrolowani przez inspekcję pracy. 

Prowadzone kontrole potwierdziły fakt zatrudniania aż 298 cudzoziemców, jednakże  
w stosunku do tej grupy osób nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrolujący badając 
legalność zatrudnienia cudzoziemców nie stwierdzili przypadków nielegalnego przebywania 
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na terytorium RP czy przypadku nielegalnego zatrudnienia związanego z powierzeniem pracy 
niegodnie z warunkami zawartymi w dokumentach zezwalających na pracę cudzoziemca na 
terytorium RP. 
 

KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW 
 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w 2015r. przeprowadzono 167 

kontroli w 156 podmiotach, które powierzyły pracę 1.122 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 1.122, z czego 816 
cudzoziemców zwolnionych było z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – pracujących 
na podstawie oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi, wobec 232 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 34 cudzoziemców:  
 30 obywateli Ukrainy, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę na podstawie umów nie 

potwierdzonych na piśmie w 10 przypadkach, 21 przypadkach bez wymaganych zezwoleń 
na pracę oraz w 2 przypadkach na innym stanowisku lub na innych warunkach niż 
określone w zezwoleniu na pracę.  

 4 obywateli Białorusi, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę na podstawie umów nie 
potwierdzonych na piśmie w 2 przypadkach, 1 przypadku bez wymaganego zezwolenia na 
pracę oraz w 1 przypadku na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone  
w zezwoleniu na pracę. 

 
Pozostałe nieprawidłowości związane z powierzaniem pracy zarobkowej oraz wykonywaniem 
pracy przez cudzoziemców to:  
 w 4 przypadkach nie zgłoszono cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego, 
 w przypadku 58 cudzoziemców przedsiębiorcy z opóźnieniem dopełnili obowiązku 

zgłoszenia ich do ubezpieczenia społecznego, 
 nieopłacenie składek na Fundusz Pracy na łączną kwotę 1.427 zł, 
 140 przypadków nieterminowego opłacenia składek na Fundusz Pracy, 
 w 3 przypadkach przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku informowania 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 toku prowadzonych przez inspektorów pracy kontroli stwierdzono, że do najczęstszych 
nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców dochodzi podczas ich niezwłocznego 
zatrudnienia (bez dopełnienia obowiązku rejestracji oświadczeń oraz bez potwierdzania na 
piśmie warunków zatrudnienia). Doprowadzały do tego osoby powierzające im pracę  
i zatrudniani obcokrajowcy nie mieli na to wpływu. 

Nieznajomość przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w tym sankcji 
wiążących się z  nielegalnym zatrudnieniem, oraz strach przed utratą właśnie rozpoczętej lub 
zdobytej posady powodują, że osoby te łamiąc postanowienia zezwolenia na pracę lub 
korzystając z oświadczeń wydanych przez innego przedsiębiorcę niż obecny, w sposób mniej 
lub bardziej nieświadomy narażają się na negatywne  konsekwencje.   

 
W związku z naruszeniami przepisów dotyczących legalności zatrudnienia 

cudzoziemców mających znamiona wykroczenia inspektorzy pracy podjęli wymagane prawem 
działania w stosunku do osób, które popełniły wykroczenia z zakresu legalności zatrudnienia  
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i innej pracy zarobkowej. W szczególności, na sprawców wykroczeń nałożono 15 mandatów 
na łączną kwotę 16.100zł, w tym ukarano: 
- 9 pracodawców na łączną kwotę 10.100zł, 
- 5 osób działających w imieniu pracodawcy na łączną kwotę 5.500zł, 
- 1 przedsiębiorcę nie będącego pracodawcą na kwotę 2.000zł. 
Skierowano wnioski do sądu o ukaranie w stosunku do 5 osób, które zostały ukarane  
w postępowaniu wykroczeniowym na łączną sumę 11.500 zł, w tym: 
- 4 pracodawców na kwotę 8.500zł, 
- 1 osobę działającą w imieniu pracodawcy na kwotę 3.000zł, 
Zastosowano 11 środków oddziaływania wychowawczego w związku popełnionymi 
wykroczeniami w postaci  ostrzeżeń. 
 

Z analizy dokumentacji pokontrolnej i obserwacji podlaskiego rynku pracy wynika,  
że pracodawcy coraz częściej powierzają pracę cudzoziemcom w związku z brakiem 
pracowników na lokalnym rynku pracy. Usytuowanie województwa podlaskiego przy granicy 
RP powoduje, że jest ono coraz bardziej atrakcyjne dla pracowników za wschodniej granicy 
państwa. Wiodącym działem gospodarki jest rolnictwo, w którym jest największe 
zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników do prac polowych oraz przy zbiorach 
owoców i warzyw. 

Z analizy dokumentacji pokontrolnej i informacji inspektorów pracy wynika, że w 2015r. 
na terenie województwa podlaskiego nie zaobserwowano większych problemów  
z prowadzeniem kontroli w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców. W większości 
przypadków cudzoziemcy posiadali zezwolenie na pracę lub oświadczenia o zamiarze 
powierzenie pracy, byli legalnie zatrudnieni, pracowali na tych samych warunkach co 
obywatele polscy.  

Problem nagminnego naruszania przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców, 
na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku nie występuje.  
 
 

STOSUNEK PRACY 
 

Na stan praworządności  w zakresie realizacji uprawnień i obowiązków pracowniczych 
w znacznym stopniu rzutuje to, czy podmioty zatrudniające stosują się do wymogów 
ustawowych  w zakresie zawierania umów adekwatnych do charakteru i sposobu 
wykonywania pracy. 

Podobnie jak w poprzednich latach, w  2015 r. respektowanie tych wymogów było 
poddawane  szczególnej uwadze inspektorów pracy.  Powszechnie wiadomo bowiem, że 
zauważalne stały się tendencje do nadużywania cywilnoprawnych form zatrudnienia kosztem 
umów o pracę, a podstawowym celem takich działań jest chęć obniżenia kosztów zatrudnienia.  

Również szczególną uwagę zwracano na stosowanie przepisów Kodeksu w pracy  
w zakresie zawierania umów o pracę na czas określony, ponieważ w tym zakresie istniała 
możliwość omijania przepisów, w szczególności w zakresie liczby zawartych umów.  

 
W 2015 r. zgodnie z harmonogramem pracy PIP realizowano szczegółowe kontrole 

mające na celu ocenę prawidłowości zawieranych umów cywilnoprawnych. Przeprowadzono  
145 kontroli u 143 pracodawców. Łączna liczba pracujących w tych podmiotach - 9.351 osób, 
w tym 6.738 w ramach stosunku pracy, 2.553 osoby wykonujące pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych i 37 osób wykonujących pracę w ramach samozatrudnienia. Poza kontrolami 
specjalistycznymi 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 i nieprawidłowości stwierdzono w przypadku 216 osób zatrudnionych na 
podstawie takich umów. W celu ich wyeliminowania stosowano  wszystkie dostępne środki 
prawne takie jak polecenia, wystąpienia, pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy. W trakcie 
kontroli 23 pracodawcom wydano polecenia zastąpienia umowami o pracę umów 
cywilnoprawnych zawartych z 45 osobami. Natomiast po zakończeniu czynności kontrolnych 
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do 40 pracodawców skierowano wystąpienia w tym samym zakresie dotyczące 171 osób. 
Kierowano też wystąpienia zawierające wnioski profilaktyczne dotyczące wyeliminowania  
naruszeń w zakresie rodzaju zawieranych umów w przyszłości. 
 

W związku z popełnionymi wykroczeniami, w stosunku do 24 osób zastosowano 
grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie z art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy na kwotę 
łączną  25.600 zł. oraz skierowano do sądu  2 wnioski o ukaranie, które w jednym przypadku 
zakończyły się wyrokiem uniewinniającym, w  natomiast w drugim zapadł wyrok zasadzający 
karę grzywny w łącznej wysokości 3.000zł. Wyrok ten jest nieprawomocny w związku ze 
sprzeciwem złożonym przez obwinionego. Sąd zawiesił w tej sprawie postępowanie do 
momentu zakończenia postepowania w sądzie pracy w sprawie o ustalenie istnienia stosunku 
pracy.   

W wyniku realizacji zastosowanych przez inspektorów środków prawnych  
23 pracodawców zastosowało się do poleceń zawierając umowy o pracę z 45 osobami. 
Natomiast w reakcji na wystąpienia inspektorów pracy  35 pracodawców potwierdziło fakt 
zawarcia umów o pracę na piśmie z  50 pracownikami. 

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

POWÓDZTWA O USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY 
 
W 2015 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w wyniku ustaleń 

kontrolnych inspektorzy pracy wnieśli do sądu pracy 23 powództwa o ustalenie istnienia 
stosunku pracy na rzecz 23  osób, z którymi łącznie zawarte były 134 umowy zlecenia.  
W 2015r. w sprawach, w których inspektorzy pracy OIP Białystok kierowali do sądu pracy 
powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy wystąpił 1 przypadek  świadczenia pracy bez 
jakiejkolwiek umowy przez osobę, na rzecz której wniesiono powództwo. Nie miały natomiast 
miejsca sytuacje świadczenia pracy przez takie osoby na podstawie umowy o dzieło, jak też 
w ramach własnej działalności gospodarczej.  

 
Dotychczas w postępowaniu przed sądem pracy zapadło 11 wyroków ustalających 

istnienie stosunku pracy, które dotyczyły 11 osób. Wyroki te nie są prawomocne. Sąd pracy 
wydał w okresie sprawozdawczym 2 wyroki oddalające powództwo wniesione przez inspektora 
pracy. Tylko jedno z tych rozstrzygnięć jest prawomocne. W drugim przypadku toczy się 
postepowanie sądowe na skutek apelacji wniesionej przez powoda.  

W żadnym z wniesionych w tym okresie   powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy 
nie doszło do umorzenia postepowania w związku z zawarciem ugody lub w związku  
z cofnięciem powództwa przez inspektora pracy.    
Na dzień sporządzenia sprawozdania w 10 sprawach dotyczących 10 osób, nie zapadły 
jeszcze żadne rozstrzygnięcia.     

W  2015 roku  przeprowadzono też specjalistyczne kontrole dotyczące stosowania 
przepisów kodeksu pracy przy zawieraniu terminowych umów o pracę. Kontrole w tym 
zakresie przeprowadzono u 106 pracodawców, zatrudniających łącznie 3464 osób na 
podstawie stosunku pracy, w tym 2054 kobiet. 
 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili następujące  istotne 
nieprawidłowości: 
- naruszenie przepisów w zakresie zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony  

w stosunku do 33 pracowników w sytuacji, kiedy powinna być zawarta umowa na czas 
nieokreślony, 

- nie potwierdzenie na piśmie najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, warunków umów o pracę 
13 pracownikom, 
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- nieprawidłowości dotyczące prawidłowego określania daty końcowej upływu okresu 
wypowiedzenia oraz zastosowania niewłaściwej długości okresu wypowiedzenia umów  
o pracę zawartych na czas określony - stwierdzono w stosunku do 10 pracowników, 

- formalnoprawne uchybienia w zakresie klauzul o możliwości rozwiązania umowy za 
dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, w przypadku zawarcia umowy o prace na czas 
nie dłuższy niż 6 miesięcy oraz nie zawarcia w umowach o prace pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy liczby godzin pracy ponad określony  
w umowie wymiar czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku 
jak za pracę w godzinach nadliczbowych - stwierdzono w umowach pracę zawartych  
z 74 pracownikami. 

 
Podstawową przyczyną nieprawidłowości - w ocenie inspektorów pracy, jest 

nieznajomość przepisów prawa pracy z zakresu nawiązywania i rozwiazywania umów 
terminowych. Brak wiedzy wynika przede wszystkim z niskiej świadomości pracodawców  
w tych kwestiach, prowadzenia dokumentacji pracowniczej przez nich samych lub powierzania 
tych spraw osobom nieposiadającym w tym zakresie odpowiedniego przygotowania 
merytorycznego. 
 
Skutkiem działania inspektorów pracy i zastosowanych przez nich środków prawnych było 
zrealizowanie przez pracodawców 66 z 82 wydanych wniosków zawartych w wystąpieniach, 
w wyniku, czego uzyskano następujące efekty: 
- 29 pracodawców zobligowało się do poprawnego sporządzania umów o pracę, w tym  

7 pracodawców do ustalenia w umowie o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, liczby godzin pracy ponad ustalony w umowie wymiar czasu pracy, 
których przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku jak za pracę w godzinach 
nadliczbowych, 

- 11 pracodawców zobowiązało się do nie zawierania umów o pracę na czas określony  
w warunkach, w których zgodnie z art. 25¹ § 1 KP powinna być zawarta umowa na czas 
nieokreślony, 

- 9 pracodawców zobowiązało się do potwierdzania na piśmie warunków umów o pracę 
najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, 

- 8 pracodawców zobowiązało się do prawidłowego rozwiązywania umów o pracę zawartych 
na czas określony z zachowaniem okresu wypowiedzenia. 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami związanymi z nawiązywaniem terminowych 
umów o pracę inspektorzy pracy nałożyli 2 mandaty karne w wysokości po 1000zł za 
wykroczenia, polegające na braku potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy  
o pracę. 

 
Przeprowadzone w 2015r kontrole wykazały szereg nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących nawiązywania i rozwiązywania 
terminowych umów o pracę.  W porównaniu do poprzedniego roku zauważalne jest jedynie 
ograniczenie naruszeń przepisów prawa w zakresie niepotwierdzenia na piśmie najpóźniej  
w dniu rozpoczęcia pracy warunków umów o pracę oraz w zakresie prawidłowości 
sporządzania umów o pracę. Z danych liczbowych o okresach, na jakie zawierano umowy  
o pracę na czas określony wynika, że na terenie województwa podlaskiego tak jak w latach 
ubiegłych najczęściej zawierane były umowy na dłuższe okresy czasu tj. na okres powyżej  
6 miesięcy. Nielimitowany okres zawieranych umów na czas określony powodował,  
że pracodawcy często nadużywali tej formy zatrudnienia zawierając umowy na długie okresy 
czasu, jako przyczynę wskazując możliwość ich wcześniejszego rozwiązania przez 
pracodawcę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia bez podania przyczyny.  

W związku z powyższym należy uznać za niezwykle potrzebną, uchwaloną w 2015r. 
nowelizację przepisów Kodeksu Pracy. Powinna ona spowodować znaczne ograniczenie 
nieuzasadnionego wykorzystywania przez pracodawców umów na czas określony, które były 
zawierane niejednokrotnie na bardzo długie okresy bez obiektywnego uzasadnienia.  
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYPŁATY 
WYNAGRODZENIA 
 

W 2015 roku w większości podmiotów objętych kontrolami inspektorzy pracy 
sprawdzali, czy pracownicy otrzymują należne im wynagrodzenie za pracę. W części kontroli 
dokonywano też szczegółowych ustaleń w zakresie prawidłowości obliczania wynagrodzenia 
za pracę. Kontrole te wykazały, że nadal występują  różnego rodzaju naruszenia przepisów 
dotyczących ochrony wynagrodzenia za pracę, w tym dotyczące  nieprawidłowego obliczania 
wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentów, dokonywania 
bezpodstawnych potrąceń wynagrodzenia, niewypłacania dodatków, zwłaszcza za pracę  
w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, nieterminowego wypłacania wynagrodzenia.  
W wielu przypadkach stwierdzano formalne uchybienia w zakresie regulaminów 
wynagradzania, zwłaszcza w kwestii ustaleń dotyczących terminu wypłaty wynagrodzenia.  
W celu wyeliminowania opisanych  naruszeń inspektorzy pracy skierowali wystąpienia do 946 
pracodawców, co stanowi 29,8% objętych kontrolami. Wystąpienia te zawierały 1.690 
wniosków, w większości dotyczących, przeliczenia wadliwie naliczonego wynagrodzenia,  
w tym za urlop, naliczenia różnego rodzaju dodatków do wynagrodzenia i świadczeń 
jednorazowych takich jak odprawy, nagrody i ekwiwalenty. Kwota objęta wnioskami  
w wystąpieniach to 1.707.419zł - dotyczyła 4.412 pracowników.     

W skrajnych przypadkach kontrole wykazały niewypłacanie naliczonego 
wynagrodzenia za pracę w całości lub w części oraz niektórych świadczeń jednorazowych.  
W wyniku stwierdzenia takich naruszeń jeszcze w trakcie kontroli  64 pracodawcom wydano  
polecenia ustne wypłacenia 444.763 zł różnego rodzaju należności dla 544 pracowników. 
 Ponadto  33 pracodawcom (1,04% objętych kontrolami) wydano  nakazy zawierające 96 
decyzji  zobowiązujących do wypłaty głównie wynagrodzenia za pracę, na kwotę 2.041.912zł  
dla 1057  pracowników. 

Łączna kwota należności, które powinny być wypłacone w wyniku skierowanych do 
pracodawców wystąpień, poleceń ustnych i decyzji płacowych wyniosła 4.194.094 zł (bez 
środków na odpis funduszu świadczeń socjalnych)  i w porównaniu do 2014r. jest ponad  
dwukrotnie niższa  (10.198.925zł). 

Ponadto do 14 pracodawców skierowano wystąpienia a 3 wydano polecenia ustne  
o przekazanie łącznie 589.585 zł odpisu  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 
2331 pracowników. 

Porównanie danych liczbowych z 2015 roku do roku ubiegłego wskazuje na znaczne 
zmniejszenie wykazanej kontrolami łącznej kwoty niewypłaconego wynagrodzenia i innych 
świadczeń i to zarówno w części objętej wystąpieniami, poleceniami ustnymi i nakazami.  
W szczególności na uwagę zasługuje to, że w kolejnym roku spadła liczba pracodawców, do 
których skierowano decyzje płacowe - o 30,4% (w 2014 roku decyzje takie skierowano do 46  
pracodawców, w  2013r. do 60  pracodawców). Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest 
to, że spada liczba pracodawców, którzy nie są w stanie dopełnić obowiązku wypłaty 
wynagrodzenia ze względu na sytuację ekonomiczną. Jeżeli natomiast takie przypadki się 
zdarzały, to z reguły przedsiębiorcy mający problemy finansowe kontrolowani byli po kilka razy 
- w 2015 roku dotyczyło to 8 pracodawców o średniej i małej liczbie pracowników.  

Podkreślić należy, że decyzje płacowe kierowane były głównie do przedsiębiorców 
sektora prywatnego, w tym działających w formie spółek prawa handlowego i cywilnego. Tylko 
w kilku przypadkach adresatami takich decyzji były spółdzielnie, w jednym adresatem była 
jednostka sfery budżetowej. Żaden z pracodawców, do których kierowano decyzje płacowe, 
nie zatrudniał 100 i więcej osób. 

Natomiast podstawową przyczyną większości stwierdzonych w trakcie kontroli 
uchybień dotyczących naliczania i wypłacania 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. 
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Ponieważ naruszanie przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń 

jest czynem mającym znamiona wykroczenia przeciwko prawom pracownika inspektorzy 
pracy podjęli wymagane prawem działania w zakresie ścigania tych wykroczeń.  
W szczególności 251 sprawców tych wykroczeń ukarano mandatami na łączną kwotę 
280.800zł, w tym ukarano:  

- 180 pracodawców na łączną kwotę 200.600 zł, 
-  62 osoby działające w imieniu pracodawcy na łączną kwotę 69.800 zł, 
- 7 osób na stanowiskach kierowniczych na kwotę 8.400 zł, 
- 2 przedsiębiorców wcześniej zatrudniających pracowników  na kwotę 2.000 zł. 

Ponadto skierowano wnioski do sądu o ukaranie w stosunku do 29 osób, które zostały ukarane 
w postępowaniu wykroczeniowym na łączną sumę 67.700 zł - w tym sądy ukarały:  
- 22 pracodawców na kwotę 51.500 zł, 
- 7 osób działających w imieniu pracodawcy na kwotę 16.200 zł, 
W związku popełnionymi wykroczeniami w stosunku do 157 osób zastosowano środki 
oddziaływania wychowawczego w postaci pouczeń i  ostrzeżeń.  

W wyniku kontroli sprawdzających oraz w oparciu o odpowiedzi pracodawców 
stwierdzić można, że większość pracodawców zrealizowała środki prawne wydane w celu 
wyegzekwowania należności z tytułu wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń. Łącznie  
pracodawcy wypłacili 3.169.353 zł (75,6% kwoty objętej środkami prawnymi) różnego 
rodzaju należności dla 5534 pracowników (92%, których dotyczyły wydane środki prawne). 
W szczególności: 
- 821 pracodawców, do których skierowano  wystąpienia,  wypłaciło 1.707.412 zł dla 4.412 

pracowników; 
- 64 pracodawców w wyniku realizacji poleceń ustnych wypłaciło 444.763 zł różnego 

rodzaju należności dla 544 pracowników; 
- 24 pracodawców spośród 33 (79,2%) wykonało  63  decyzje płacowe  w całości lub części, 

wypłacając  578  pracownikom 1.017.178 zł, głównie należnego wynagrodzenia za pracę. 
Zostały też zrealizowane wystąpienia i polecenia ustne o przekazanie  589.585 zł odpisu  na 
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 2331 pracowników. 

Pomimo podjętych środków prawnych, nie udało się  wyegzekwować wypłacenia  
1.024.741zł. Kwota ta dotyczy głównie wynagrodzenia za pracę ujętego w nakazach wypłaty, 
z czego większość, bo 651.174zł nie wypłacono u jednego tylko pracodawcy branży 
budowlanej zatrudniającego kilkudziesięciu pracowników, do którego w wyniku kolejnych 
kontroli kilkakrotnie kierowano nakazy wypłaty w związku z utrzymującymi się trudnościami 
ekonomicznymi. Ponieważ trudności te nie spowodowały upadłości lub likwidacji tego 
przedsiębiorcy, w celu wyegzekwowania zaległych wypłat wszczęto postępowanie 
egzekucyjne, które nie przyniosło jak dotychczas pozytywnego rezultatu. Poza tym 
przypadkiem, dziewięciu innych pracodawców nie wykonało nakazów wypłaty niewielkiej 
liczbie zatrudnionych (od 1 do 23 pracowników), przy czym w 2 przypadkach nakazy uznano 
za bezprzedmiotowe w związku z likwidacją działalności i utratą statusu pracodawcy. W 
pozostałych przypadkach wszczęto albo zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne 
zmierzające do realizacji decyzji. 
 
 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE CZASU PRACY 
 
          Stan przestrzegania przepisów o czasie pracy sprawdzany jest podczas kontroli 
pracodawców wszystkich branż, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Część 
szczegółowych kontroli dotyczyła wyłącznie zagadnień czasu pracy, kontynuowano  
wyspecjalizowane kontrole czasu pracy kierowców, sprawdzano przestrzeganie zakazu pracy 
w święta w placówkach handlowych.  

Ogółem w 2015 r. na terenie województwa podlaskiego w zakresie przepisów o czasie 
pracy stwierdzono  różnego rodzaju nieprawidłowości u 1190  pracodawców, co stanowi 37,4% 
ogółu objętych kontrolami (dla porównania w 2014 -33,9%  2013r - 33,2%, w 2012r. - 36%). 
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Wyniki kontroli wskazują, że u wielu pracodawców nieprawidłowości w zakresie  czasu 
pracy mają charakter formalnoprawny lub stwierdzane uchybienia występowały incydentalnie 
i nie dotyczyły ogółu zatrudnionych u tych pracodawców. Uchybienia formalnoprawne polegały 
głównie na   nieokreślaniu przez pracodawców  obowiązujących  rozkładów i systemów czasu 
pracy oraz okresu rozliczeniowego w regulaminach i układach zbiorowych pracy oraz 
niewydawanie obwieszczenia w tym zakresie, co stwierdzono u 210 pracodawców (6,6% 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 349 pracodawców (11% objętych kontrolami) w stosunku  
do 549 pracowników. 

Najbardziej rażące naruszenia przepisów o czasie pracy mające wpływ na 
ograniczanie prawa do wypoczynku pracowników dotyczyło niezapewnienia 1871 
pracownikom przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy przez 236 pracodawców (7,4% 
objętych kontrolami).  Inne istotne naruszenia nie występowały już tak często i dotyczyły: 
- powtórnego zatrudniania w tej samej dobie 1059 pracowników przez 92 pracodawców, 
- niezapewnienia 11-godzinnego odpoczynku dobowego przez 78 pracodawców  

dla 712 pracowników, 
- niezapewnienia 35 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu przez  

43 pracodawców dla 638 pracowników, 
-  zatrudniania 215 pracowników w godzinach nadliczbowych powyżej dopuszczalnej liczby 

przeciętnie w tygodniu przez 18 pracodawców, oraz 366 pracowników w godzinach 
nadliczbowych powyżej dopuszczalnego rocznego limitu przez 10 pracodawców. 

- nieudzielania co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy przez 49 
pracodawców dla 463 pracowników. 

Marginalnymi były przypadki zatrudniania pracowników w niedziele i święta bez udzielania 
innego dnia wolnego w tygodniu oraz naruszania przepisów w zakresie zatrudniania w porze 
nocnej.  

W okresie sprawozdawczym szczególną uwagę zwrócono też na stosowanie  
w praktyce uchwalonych w 2013 roku nowych rozwiązań w zakresie czasu pracy, które z jednej 
strony usankcjonowały i skonkretyzowały kwestię obowiązku tworzenia indywidualnych 
rozkładów czasu pracy, generalne jednak  miały na celu wprowadzenie bardziej elastycznej 
organizacji czasu pracy w zakładach. Pomimo wprowadzenia znowelizowanymi przepisami 
obowiązku tworzenia rozkładów czasu pracy dla danego pracownika, wielu przedsiębiorców  
nie ma nadal świadomości, że w tym obszarze coś się zmieniło. A dla tych, którzy wiedzą,  
że takie regulacje obowiązują, dopasowanie się do nich bywa większym problemem niż mogło 
by się wydawać. Potwierdzają to wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2015 - przypadki 
nietworzenia rozkładów czasu pracy i nieprawidłowości przy ich tworzeniu  i przekazywaniu  
pracownikom stwierdzono u 242 pracodawców (7,6% objętych kontrolami) w stosunku do 2503 
pracowników. W zakresie wdrażania bardziej elastycznej organizacji czasu pracy w zakładach 
nie stwierdzono, aby pracodawcy korzystali z nowych rozwiązań prawnych na większą skalę.  

W OIP w Białymstoku w 2015r. zarejestrowano łącznie 8 porozumień dotyczących 
przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy (w 2014r. porozumienia zgłosiło  
21 podmiotów; w 2013r. przedłużenie okresu rozliczeniowego  czasu pracy zgłosiło  
30 podmiotów).  Tym samym należy stwierdzić, że pomimo dłuższego okresu obowiązywania 
nowych przepisów o czasie pracy nie nastąpił wzrost zainteresowania stosowaniem nowych 
regulacji. Większość zgłoszonych w 2015r. porozumień dotyczy przedłużenia okresu 
rozliczeniowego na okres krótszy niż  12 miesięcy ( np. 6 miesięcy, 10 miesięcy) i zaczęło 
obowiązywać w trakcie roku kalendarzowego.  

W  ramach kontroli czasu pracy jednym z badanych zagadnień było stosowanie  
w praktyce  przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy. W 2015r.  stwierdzono  
1 nieprawidłowość w zakresie trybu wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego 
czasu pracy,  i pojedyncze uchybienia.  

W ramach przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
trybu wprowadzenia i stosowania elastycznego rozkładu czasu pracy, o którym mowa  
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w art. 1401 kodeksu pracy.  Nie odnotowano też  powszechnego stosowania  rozwiązań 
przewidzianych w zakresie ruchomego rozkładu czasu pracy, nawet na wniosek pracownika, 
gdyż  dotyczyło to tylko 11 pracowników. Nie stwierdzono również bardziej powszechnego 
stosowania systemu przerywanego czasu pracy pomimo poszerzenia prawnych możliwości 
jego wprowadzenia - wprowadziło go 10  przedsiębiorców objętych kontrolami. Z uwagi na 
powyższe w  zakresie praktycznego stosowania znowelizowanych przepisów można  
stwierdzić, iż  nie wywarły one znacznego wpływu na ujawnione  w czasie kontroli 
nieprawidłowości dotyczące czasu pracy.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wyeliminowali większość 
stwierdzonych naruszeń. 
Naruszanie przepisów o czasie pracy jest czynem mającym znamiona wykroczenia przeciwko 
prawom pracownika, inspektorzy pracy podjęli więc wymagane prawem działania w zakresie 
ścigania tych wykroczeń. W szczególności 214 sprawców tych wykroczeń ukarano mandatami 
na łączną kwotę 232.400zł, w tym ukarano:  
- 160 pracodawców na łączną kwotę 173.800 zł, 
- 44 osoby działające w imieniu pracodawcy na łączną kwotę 48.200 zł, 
- 10 osób na stanowiskach kierowniczych na kwotę 10.400 zł 
Ponadto skierowano wnioski do sądu o ukaranie w stosunku do 12 osób, które zostały ukarane 
w postępowaniu wykroczeniowym na łączną sumę 31.600 zł - w tym sądy ukarały:  
- 10 pracodawców na kwotę 28.000 zł, 
-  1 osobę działającą w imieniu pracodawcy na kwotę 600 zł, 
-  1 osobę kierującą pracą innych osób na kwotę 3.000 zł. 
Ponadto w stosunku do 128 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego  
w związku popełnionymi wykroczeniami w postaci pouczeń i  ostrzeżeń. 
 
Analiza kontroli z zakresu  czasu pracy  wskazuje na występowanie tego samego rodzaju 
nieprawidłowości na porównywalnym poziomie jak w 2014r. Podstawowe przyczyny 
naruszania przez pracodawców przepisów o czasie pracy są również podobne, tj: 
- nieznajomość przepisów  i 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. 
 
Podobnie jak w latach ubiegłych, nie można jednoznacznie ocenić, jaki jest stan 

przestrzegania przepisów w zakresie czasu pracy, zbyt wielu bowiem pracodawców nadal 
narusza przepisy  dotyczące ewidencjonowania czasu pracy. Brak ewidencji czasu pracy  
stwierdzono u 144 pracodawców (4,5% objętych kontrolami)  w stosunku do 825 pracowników, 
a nierzetelne prowadzenie ewidencji - u 388 pracodawców (12,2% objętych kontrolami)  
w stosunku do 3.843 pracowników. Dzieje się tak głównie w małych, prywatnych zakładach, 
często handlowo- usługowych oraz w budownictwie.  Powodem takiego stanu rzeczy wydaje 
się być głównie świadome działanie mające na celu ukrycie faktycznych godzin pracy 
pracowników, w mniejszym stopniu nieznajomość przepisów. Część pracodawców dąży 
bowiem do uzyskania maksymalnych zysków przy jak najniższych kosztach, co można między 
innymi uzyskać poprzez nieewidencjonowane zatrudnianie pracowników ponad obowiązujące 
normy czasu pracy. Ponieważ pomimo kar pieniężnych stosowanych za takie naruszenia, stan 
przestrzegania przepisów w tym zakresie nie ulega znaczącej poprawie, zasadnym jest 
rozważenie  wprowadzenia takich sankcji, które spowodują, że  dalsze niewypełnianie 
obowiązku rzetelnej ewidencji czasu pracy przestanie być opłacalne.   
 
 

PRZESTRZEGANIE ZAKAZU PRACY W ŚWIĘTA W PLACÓWKACH 
HANDLOWYCH 

 
Realizując zadanie, inspektorzy pracy przeprowadzili na terenie województwa 

podlaskiego 47 kontroli u 47 pracodawców prowadzących działalność handlową w święta. 
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Kontrole zaplanowano i przeprowadzono w dniach ustawowo wolnych od pracy, podmioty do 
kontroli wytypowano na podstawie wcześniejszej powszechnej wiedzy o sklepach otwartych  
w dni świąteczne, czynności kontrolne inicjowano też  na bieżąco  w trakcie wyjazdów 
zespołów kontrolerskich w święta.   W objętych kontrolą placówkach handlowych zatrudniano 
łącznie 352 osoby. Pracodawcy zatrudniali 250 osób na podstawie stosunku pracy, w tym: 229 
kobiet, 1 pracownika młodocianego. W kontrolowanych podmiotach łącznie 73 osoby 
świadczyły pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 
 
Kontrole przeprowadzone  w 47 placówkach handlowych otwartych w święto wykazały, że: 
- w 18 placówkach pracę w trakcie kontroli świadczyły wyłącznie osoby na podstawie umów 

cywilnoprawnych- zlecenia , w 1 - na podstawie umowy o dzieło, ponadto w 1 placówce 
pracę w trakcie kontroli wykonywała osoba na mająca własną działalność gospodarczą; 

- w 16 placówkach  pracę w trakcie kontroli wykonywali wyłącznie właściciele i/lub ich żony, 
a natomiast w 1 placówce pracę w trakcie kontroli wykonywał właściciel i zatrudniana przez 
niego osoba na podstawie umowy zlecenia; 

- w 1 placówce pracę wykonywał pracownik, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, 
który w dniu świątecznym, w trakcie kontroli świadczył pracę na podstawie umowy 
zlecenia,  

- w 2 placówkach pracę w trakcie kontroli wykonywali pracownicy; 
- w 1 placówce pracę w trakcie kontroli wykonywał właściciel i zatrudniani przez niego 

pracownicy; 
- w 1 placówce pracę w trakcie kontroli wykonywał pracownik, zatrudniony  na podstawie 

umowy o pracę i osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych- 
zlecenia. 

Łącznie kontrole przeprowadzone w 47 placówkach handlowych wykazały, że w święto 
zatrudnianych było  12 pracowników, co stwierdzono w 5 sklepach objętych kontrolami. 
 

Na uwagę zasługuje, że w 42 placówkach (89,40 % kontrolowanych) nie stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie zatrudniania w święta, gdyż prace wykonywali: właściciele, osoby 
świadczące prace w ramach umów cywilnoprawnych lub osoby świadczące pracę w ramach 
własnej działalności gospodarczej. 

Kontrole przeprowadzone w tych placówkach handlowych wykazały  różnego rodzaju 
naruszenia przepisów o czasie pracy, przy czym skala tych naruszeń nie była wielka. 
Przykładowo w 1 placówce  stwierdzono nieprawidłowość w zakresie ewidencjonowania pracy 
w święta, dotyczącą niewykazywania pracy w święto 4 pracowników, nieprawidłowości  
w zakresie niezapewnienia wymaganego odpoczynku dobowego stwierdzono w 3 zakładach, 
a odpoczynku tygodniowego w 1 zakładzie, powtórne  zatrudnienie w tej samej dobie roboczej 
stwierdzono u 3 pracodawców. 

W trakcie 47 kontroli, inspektorzy pracy ujawnili łącznie 12 wykroczeń. Postępowanie 
sankcyjne stosowano wyłącznie do pracodawców, jako osób winnych popełnienia 
stwierdzonych wykroczeń. Ujawnione wykroczenia dotyczyły nieprawidłowości w zakresie 
zatrudniania pracowników w placówkach handlowych w dni świąteczne, niezapewniana 
pracownikom odpoczynku dobowego i tygodniowego. W wyniku tego: 
- nałożono 6 mandatów karnych na łączną kwotę 6.000 zł, za popełnienie łącznie  

7 wykroczeń, 
- w stosunku do 1 obwinionego skierowano do sądu wniosek o ukaranie za popełnienie  

3 wykroczeń, 
- w stosunku do 1 obwinionego  zastosowano środek oddziaływania wychowawczego  

w postaci ostrzeżenia za popełnienie 2 wykroczeń. 
W wyniku skierowanych do pracodawców wystąpień pracodawcy zobowiązali się do 
przestrzegania przepisów o czasie pracy. 

 
Pracodawcy, właściciele kontrolowanych placówek, jako przyczynę nie przestrzegania 

zakazu pracy w święto wskazali możliwość dodatkowego zarobku. 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 
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przeciwko prawom pracownika, za które inspektor pracy może nałożyć karę grzywny. Mimo to 
pracodawcy podnosili, że w dni ustawowo wolne od pracy (święta) duże placówki sieciowe są 
nieczynne, co daje możliwość dodatkowego zarobku. Inne uchybienia popełnili w wyniku 
niedostateczne znajomości przepisów prawa pracy. 

Kontrole przeprowadzone w 2015r. wskazują na pewną poprawę przestrzegania 
przepisów o czasie pracy w placówkach handlowych w porównaniu do 2014r., w szczególności 
w zakresie zakazu pracy w święta.  
 
 

KONTROLE W ZAKRESIE CZASU PRACY KIEROWCÓW  
 
Przeprowadzone w 2015r. kontrole realizowane były w ramach Krajowej Strategii 

Kontroli przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku oraz 
czasu pracy kierowców. Zgodnie z ustaleniami  inspektorzy pracy OIP w Białymstoku objęli 
kontrolami co najmniej 18.930 dni pracy kierowców. Ustalenia te zostały zrealizowane poprzez 
skontrolowanie przez inspektorów pracy 27 pracodawców zatrudniających kierowców,  
w trakcie których dokonano analizy 20.395 dni pracy kierowców. Spośród pracodawców 
objętych kontrolami 26 prowadziło działalność w zakresie przewozu rzeczy i 1 - w zakresie 
przewozu osób. Łączna liczba pracujących osób wynosiła 580 w tym pracodawcy zatrudniali 
ogółem 145  pracowników na stanowiskach kierowcy 
 
Wszyscy kontrolowani pracodawcy okazali do kontroli wykresówki z przyrządów rejestrujących 
zainstalowanych w samochodach, które zawierały wszystkie dane o aktywności kierowców. 
Pracodawcy posiadający pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe udostępnili inspektorom 
pracy do kontroli dane odczytane z tych tachografów i kart kierowców.  
 Kontrole wykazały następujące nieprawidłowości: 
- przekroczenie limitu jazdy dziennej stwierdzono u 10 pracodawców co stanowi 37%  

z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli, zaś liczba naruszeń wyniosła 20 i dotyczyła 
14 kierowców, 

- przekroczenie limitu jazdy tygodniowej stwierdzono u 2 pracodawców w stosunku do 2 
kierowców, zaś liczba naruszeń wyniosła 2,   

- przekroczenie limitu jazdy dwutygodniowej stwierdzono u 6 pracodawców (tj. 22%  
z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli) odnośnie 7 kierowców, zaś liczba naruszeń 
wyniosła 9,  

- niezapewnienie wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5  
godziny stwierdzono u 13 pracodawców (tj. 48 % z ogólnej liczby przeprowadzonych 
kontroli ) dla 18 kierowców , zaś liczba naruszeń wyniosła 26, 

- niezapewnienie  odpoczynku dziennego stwierdzono u 21 pracodawców (tj. 78 % z ogólnej 
liczby przeprowadzonych kontroli )  dla 44 kierowców, zaś liczba naruszeń wyniosła 68, 

- niezapewnienie  odpoczynku tygodniowego  stwierdzono u 12 pracodawców (tj. 45%  
z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli)  dla18 kierowców, zaś liczba naruszeń 
wyniosła 45, 

- nieprowadzenie ewidencji czasu prac dla celów naliczenia wynagrodzenia stwierdzono  
u 3 pracodawców  dla12 kierowców , natomiast uchybienia w tym przedmiocie stwierdzono 
u 7 pracodawców - dotyczyły 17 kierowców, 

- nieprzestrzeganie dopuszczalnego limitu tygodniowego czasu pracy kierowcy, przeciętnie 
48 godzin łącznie z godzinami nadliczbowymi w przyjętym okresie rozliczeniowym 
stwierdzono u 3 pracodawców  dla 5 kierowców a liczba godzin, która spowodowała 
przekroczenie wyniosła 9,  

- nieprzestrzeganie obowiązku zapewnienia przerw po 6 godzinach pracy kierowców   
- stwierdzono u 2 pracodawców dla 3 kierowców,  
- nieprzestrzeganie przepisów dotyczących maksymalnego dobowego czasu pracy, jeśli 

praca wykonywana jest w porze nocnej  stwierdzono u 15 pracodawców dla 54 kierowców 
a liczba stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła 591 dni.  
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W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano do 22 pracodawców 
wystąpienia zawierające 42 wnioski w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. 
Większość pracodawców poinformowało o dostosowaniu się do treści wystąpień  
i wyeliminowaniu nieprawidłowości.  

Ze względu na stwierdzenie  u 24 pracodawców faktu naruszenia przepisów o czasie 
pracy skierowano do tych podmiotów decyzje administracyjne o nałożeniu kar pieniężnych na 
łączną kwotę 48.800,00 zł. Ponadto w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami podczas 
czynności kontrolnych nałożono na 14 pracodawców mandaty na łączną kwotę 14.800,00 zł. 
W stosunku do 1 pracodawcy zastosowano środek wychowawczy.   

Oceniając wyniki kontroli stwierdzić można, że powodem powstania opisanych 
nieprawidłowości są przeważnie zaniedbania leżące głównie po stronie  pracodawców, 
niekiedy zaś kierowców. Przyczyną jest zwłaszcza niedostateczna znajomość przepisów,  
a niekiedy celowe ich omijanie w celu zwiększenia efektywności przewozów. Prawidłowe 
zarządzanie firmą oraz wykonywanie czynności przewozowych w zakresie czasu jazdy, czasu 
postoju, wymaganych przerw i czasu odpoczynku kierowców zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wiąże się z systematycznym pogłębianiem przez pracodawców jak i pracowników 
zatrudnionych na stanowisku kierowcy miedzy innymi przepisów: Rozporządzenia UE 561/09, 
ustawy o czasie pracy kierowców. Zaobserwowano brak wymaganej wiedzy zwłaszcza  
u pracodawców zatrudniających niewielką liczbę pracowników, jak również u pracodawców 
rozpoczynających prowadzenie działalności związanej z transportem rzeczy lub osób. W celu 
poprawy takiego stanu rzeczy wymagane jest prowadzenie działań prewencyjnych, zwłaszcza 
do wymienionych grup pracodawców. 
 
 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE URLOPÓW 
WYPOCZYNKOWYCH 
 

W 2015 roku naruszenia przepisów o urlopach wypoczynkowych stwierdzono u 440 
pracodawców, co stanowi13,8% objętych kontrolami. Naruszenia te miały miejsce w stosunku 
do  4908  pracowników. 
Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły: 
- dzielenia pracownikom urlopu wypoczynkowego na części, z których żadna nie 

obejmowała 14 kolejnych dni kalendarzowych, co stwierdzono w 238 zakładach dla 1493 
pracowników, 

- nieudzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym 
pracownik nabył do niego prawo w 81 zakładach 1961 pracownikom, 

- nieudzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego najpóźniej  do dnia 30 września   
następnego roku kalendarzowego w 104 zakładach 372 pracownikom, 

- prawidłowego ustalania wymiaru kolejnego urlopu wypoczynkowego w 59 zakładach dla 
123 pracowników. 

Rzadko występowały inne nieprawidłowości, od jednego do kilkunastu przypadków danego 
rodzaju naruszeń.  

 
Przyczyny stwierdzonych przez inspektorów pracy nieprawidłowości w zakresie 

udzielania urlopów wypoczynkowych są  następujące: 
- nieznajomość przepisów prawa pracy dotyczących problematyki urlopów 

wypoczynkowych ze strony pracodawcy; 
- niewłaściwa interpretacja przepisów; 
- 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 niektórych sytuacjach przyczyną są względy prywatne pracowników (np. studia, 
wychowywanie małych dzieci), pracownikom zależy na wykorzystywaniu urlopu 
wypoczynkowego w terminach wybranych przez siebie, w pojedynczych dniach  
z pominięciem dłuższej części. 
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W celu przywrócenia naruszonego porządku prawnego inspektorzy pracy skierowali do 
440 pracodawców wystąpienia, w których wnosili o przestrzeganie przepisów o urlopach,  
w szczególności o udzielenie zaległych urlopów. 
W efekcie 395 pracodawców poinformowało o wyeliminowaniu 562 naruszeń, w szczególności 
95 pracodawców udzieliło zaległy urlop 350 pracownikom. 

Niezależnie od powyższych działań inspektorzy pracy  ścigali wykroczenia przeciwko 
prawom pracownika dotyczące naruszania przepisów o urlopach wypoczynkowych.  
Na 11 sprawców wykroczeń przeciwko prawom pracownika ujawnionych podczas kontroli 
nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 13500zł. W stosunku do 
jednego pracodawcy skierowano wniosek do sądu o ukaranie. W 6 przypadkach poprzestano 
na środkach oddziaływania wychowawczego. 

 
 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY 
RODZICIELSTWA 
              
     W okresie sprawozdawczym realizując temat z harmonogramu w zakresie 
przestrzegania przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem 
przeprowadzono 81 kontroli u 81 pracodawców, u których świadczyło pracę ogółem  4.971 
pracowników, w tym 2.761 kobiet.     
 W skontrolowanych podmiotach stwierdzono następujące naruszenia przepisów prawa: 
- nieprawidłowość polegająca na braku opracowanego wykazu prac wzbronionych kobietom 

- w 4 podmiotach; 
-  nieprawidłowość polegająca na niedostosowaniu wykazu prac wzbronionych kobietom do 

specyfiki danego zakładu pracy -  w 2 podmiotach ; 
- nieprawidłowość polegająca na nieodebraniu od uprawnionych pracowników pisemnego 

oświadczenia o zamiarze korzystania przez nich z uprawnień związanych  
w rodzicielstwem przewidzianych przepisami prawa -  w stosunku do145 pracowników na 
450 osób objętych badaniem. 

Ponadto stwierdzono dosłownie pojedyncze przypadki błędów formalnych przy ustalaniu 
wymiaru urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Nieprawidłowości odnotowano  
u 30 pracodawców, których objęto czynnościami kontrolnymi w zakresie realizacji tematu.  

 
Głównymi przyczynami naruszeń przez pracodawców przepisów dotyczących 

uprawnień pracowników związanych z ochroną rodzicielstwa jest nieznajomość aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa oraz niewłaściwa ich interpretacja, a co za tym idzie błędne  
zastosowanie w praktyce.  W wyniku skierowanych do pracodawców wystąpień stwierdzone 
w trakcie kontroli uchybienia zostały wyeliminowane. 

Z obserwacji poczynionych podczas kontroli wynika, że przepisy Kodeksu pracy  
w zakresie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem nie powodują większych 
problemów w stosowaniu i są na ogół przestrzegane. Co jest szczególnie istotne, nie stwierdza 
się zatrudniania kobiet przy pracach wzbronionych, kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych 
i porze nocnej. Nie występują też przypadki naruszeń przepisów w zakresie udzielania urlopów 
macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych. 

Przeprowadzone kontrole pokazały, iż większość pracodawców w sposób prawidłowy 
interpretuje przepisy prawa dot. uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz na 
bieżąco aktualizuje swoją wiedzę na temat zmian w tych przepisach. 
 
 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY 
MŁODOCIANYCH 
    

W okresie sprawozdawczym - w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy 
dotyczących zatrudniania młodocianych w celu przygotowania zawodowego przeprowadzono 
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86 kontroli u 85 pracodawców. W kontrolowanych zakładach pracę świadczyło ogółem  1586 
pracowników, w tym 277 młodocianych.  
 
Najczęściej w trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
- nieprzekazanie  informacji o ryzyku zawodowym związanym z pracą młodocianego 

wykonywaną przez młodocianego oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami: 
pracownikowi młodocianemu - w 13 kontrolach, przedstawicielowi ustawowemu 
młodocianego - w 35 kontrolach, 

- brak lub niewłaściwie opracowany wykaz stanowisk i rodzajów prac wzbronionych dla 
potrzeb odbycia przygotowania zawodowego - w 30 kontrolach oraz brak lub niewłaściwie 
opracowany wykaz stanowisk i rodzajów prac wzbronionych młodocianym  
- w 32 kontrolach, 

- nieprowadzenie ewidencji pracowników młodocianych - w 26 kontrolach dla 66 
młodocianych, 

- brak lub niewłaściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy - w 14 kontrolach dla 39 
młodocianych, oraz brak lub niewłaściwie prowadzona ewidencja czasu pracy przy 
pracach wzbronionych, dla których przepisy zezwalają na zatrudnienie młodocianych  
w zakresie potrzebnym do przygotowania zawodowego - w 11 kontrolach  
dla 42 młodocianych, 

- zatrudnianie młodocianych bez wymaganych badań lekarskich wstępnych - dotyczy 27 
młodocianych w 18 kontrolach, oraz  bez wymaganych badań lekarskich okresowych - 
dotyczy 22 młodocianych w 11 kontrolach, 

- nieprawidłowości w zakresie szkolenia bhp: wstępnego - dotyczy 30 młodocianych  
w 12 kontrolach, okresowego - dotyczy 21 młodocianych w 13 kontrolach, 

- niezapewnienie 48 młodocianym (których dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy  
niż 4,5 godziny) przerwy w pracy trwającej nieprzerwanie 30 minut - w 12 kontrolach 
dotyczyło 51 młodocianych, 

- brak lub niewłaściwy program kształcenia zawodowego - w 9 kontrolach. 
Pozytywnym jest to, że stwierdzono tylko kilka przypadków tak istotnych naruszeń prawa pracy 
w stosunku do młodocianych, jak: 
- nieudzielenie lub zaniżenie wymiaru urlopu dla 15 młodocianych  w 4 kontrolach, 
- zatrudnianie 7 młodocianych w godzinach nadliczbowych  w 4 kontrolach. 
Nie stwierdzono natomiast naruszania przepisów w zakresie zatrudniania młodocianych  
w porze nocnej i przy pracach wzbronionych, oraz niewypłacania lub zaniżania wysokości  
ich wynagrodzenia. 
 

Przyczyny stwierdzonych przez inspektorów pracy naruszeń w zakresie ochrony pracy 
młodocianych są różnorodne, ale tożsame ze stanem zastanym w latach ubiegłych. 
Najbardziej istotnymi przyczynami są: 
- nieznajomość przepisów prawa pracy dotyczących problematyki zatrudniania 

pracowników młodocianych ze strony pracodawcy i ich niezrozumienie oraz niewłaściwa 
interpretacja; 

- lekceważenie przepisów prawa pracy przez pracodawców, które wynika z przekonania, że 
prowadzenie dokumentacji pracowników młodocianych jest zbędną „biurokracją”. Dotyczy 
to również najbardziej znanych przepisów dotyczących badań lekarskich profilaktycznych 
i szkoleń w zakresie bhp. 

Pracodawcy w niektórych przypadkach nie widzą różnicy pomiędzy zatrudnianiem 
„standardowego” pracownika a pracownika młodocianego jeżeli chodzi o kwestie formalne, 
często dowiadują się o różnicach związanych z zatrudnieniem , od biur rachunkowych lub  
z cechów rzemiosła które prowadzą im sprawy księgowe.  
 

W wyniku przeprowadzonych kontroli  w celu zlikwidowania stwierdzonych naruszeń 
inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 67 wystąpień, zawierających 199 wniosków. 
Inspektorzy pracy wydali  też ogółem 77 decyzji, z czego 64 to decyzje na piśmie a 13 to 
decyzje ustne. Niezależnie od powyższych działań inspektorzy pracy  ścigali wykroczenia 
przeciwko prawom pracownika dotyczące naruszania przepisów o zatrudnianiu pracowników 
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młodocianych. Na 22 sprawców wykroczeń przeciwko prawom pracownika ujawnionych 
podczas kontroli tematu 12A nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 
9600 zł. 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. poddaniu 
szkoleniom bhp, profilaktycznym badaniom lekarskim. 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. 

Większość kontroli przeprowadzona została w małych podmiotach (prowadzących 
działalność w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej), zatrudniających od kilku 
do kilkunastu pracowników.  

Analiza wyników najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości z przeprowadzonych 
kontroli w latach 2013 - 2015 wskazuje na spadek występowania nieprawidłowości związanych 
z zapoznaniem przedstawicieli ustawowych z ryzykiem zawodowym jakie niesie praca 
wykonywana przez młodocianych, oraz spadek występowania nieprawidłowości związanych  
z nieprowadzeniem ewidencji pracowników młodocianych, a także nieprawidłowości 
związanych z brakiem lub niewłaściwym prowadzeniem ewidencji czasu pracy. Pozytywne jest 
to, że nie stwierdzono zatrudniania młodocianych przy pracach wzbronionych i tylko w kilku 
przypadkach kontrole wykazały zatrudnianie młodocianych w godzinach nadliczbowych. 
Problemu nie stanowi też kwestia wynagradzania młodocianych i wykorzystywanie urlopów 
wypoczynkowych. 
 
 

PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY 
 

KONTROLE PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH  
 
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 305 kontroli w 299 
podmiotach badając prawidłowość realizacji przez pracodawców obowiązku kierowania 
zatrudnianych osób na badania lekarskie.  
Zestawienie liczby kontroli według wielkości zatrudnienia:  
- do 9 zatrudnionych - skontrolowano 185 pracodawców co stanowi 61,8 % zakładów 

objętych kontrolą,  
- od 10 do 49 zatrudnionych - skontrolowano 101 pracodawców co stanowi 33,7 % zakładów 

objętych kontrolą, 
- od 50 do 249 zatrudnionych - skontrolowano 19 pracodawców co stanowi 4,5 % zakładów 

objętych kontrolą. 
Po zakończonych kontrolach inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 144 decyzje 
nakazowe oraz 195 wniosków w wystąpieniach. Nałożono ponadto 68 mandatów w związku 
ze stwierdzonymi naruszeniami uprawnień pracowniczych.  

Najczęściej kontrole wykazywały nieprawidłowości dotyczące badań okresowych 
uchybienia stwierdzono u 71  pracodawców w stosunku do 203 pracowników, z czego  128 
pracowników pracowało bez aktualnych badań okresowych (63 pracodawców). W zakresie 
badań wstępnych stwierdzono brak takiego wymogu w odniesieniu do 108 pracowników, 
nieprawidłowość wystąpiła u 59 pracodawców. Ponadto 115 podmiotów nie zawarło pisemnej 
umowy w sprawie badań lekarskich z podstawową jednostką medycyny  pracy. 
 
 

KONTROLE SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BHP  
 

Realizując te zadanie w minionym roku przeprowadzono 320 kontroli w 319 
podmiotach gospodarczych, w których ogółem zatrudnionych było 5.669 osób, w tym 5.177 
pracowników, i 387 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Inspektorzy pracy w celu 
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uregulowania stwierdzonych nieprawidłowości wydali 728 decyzji nakazowych oraz 
wystosowali 220 wniosków w wystąpieniach. Nałożono 71 mandatów karnych i zastosowano 
33 środki wychowawcze.  
Stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły zarówno szkoleń wstępnych jak i okresowych  
w dziedzinie bhp. Stwierdzono m.in.: 
- brak poddania pracowników szkoleniu wstępnemu w ramach instruktażu stanowiskowego 

dotyczył 107 pracowników, w 56 zakładach, tj. 17,5% kontrolowanych;  
- brak poddania pracowników szkoleniu wstępnemu w ramach instruktażu ogólnego 

dotyczył 94 pracowników, w 44 zakładach tj. 13,7% kontrolowanych;  
- brak poddania pracowników szkoleniu okresowemu dotyczyło 542 pracowników,  

w 141 zakładach tj. 44% kontrolowanych;  
- brak szkolenia okresowego pracodawców dotyczył 102 zakładów tj. 31,8% kontrolowanych 

zakładów.  
        Podobnie jak w latach ubiegłych przeprowadzaniem szkoleń okresowych w zakresie bhp 
zajmowały się na zlecenie pracodawców przede wszystkim zewnętrzne jednostki 
organizacyjne. Problem w tym zakresie dotyczy braku należytej kontroli ze strony 
pracodawców procesu szkoleń powierzonych specjalistom zewnętrznym, do których nie 
zawsze posiadali kwalifikacje.  
 
 

UPRAWNIENIA KWALIFIKACYJNE  
 

Inspektorzy pracy wielokrotnie dokonywali sprawdzenia posiadania przez pracowników 
uprawnień wynikających z wykonywanych prac. Jest dość rozległa problematyka dotycząca 
uprawnień energetycznych, poddozorowych, do obsługi maszyn i urządzeń budowlanych lub 
w ramach transportu wewnątrzzakładowego. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości 
wydano 107 decyzji nakazowych, z czego 74 dotyczyło skierowania pracowników do 
wykonywania innych prac, ze względu na brak poosiadania wymaganych uprawnień do pracy 
na dotychczasowym stanowisku. Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły: 
- brak uprawnień do obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych, wydano 35 decyzji; 
- brak uprawnień energetycznych, wydano 28 decyzji; 
- brak uprawnień do obsługi urządzeń w ramach transportu wewnątrzzakładowego, wydano 

16 decyzji nakazowych.  
Wydane decyzje nakazowe ogółem dotyczyły 163 pracowników, w tym w wyniku ich realizacji 
123 pracowników uzyskało wymagane uprawnienia kwalifikacyjne.    
 
 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Inspektorzy pracy przeprowadzili 71 kontroli u 61 pracodawców zatrudniających osoby 
niepełnosprawne. Kontrole dotyczyły zakładów: 
- posiadających status zakładu pracy chronionej (ZPCH) - 13 zakładów, 
- nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej - 36 zakładów, 
- zakładów aktywności zawodowej lub ubiegających się o status zakładu aktywności 

zawodowej - 2 zakłady, 
- zatrudniających osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  

- 10 zakładów. 
Wydano ogółem 82 decyzje, które dotyczyły 321 osób niepełnosprawnych. Skierowano  
do pracodawców 28 wystąpień zawierających łącznie 57 wniosków, które dotyczyły  
427 pracowników niepełnosprawnych. W stosunku do 1 pracodawcy, który dopuścił się  
2 wykroczeń nałożono mandat karny w kwocie 1.000zł, w stosunku do 4 osób winnych 
naruszeń przepisów prawa zastosowano środki wychowawcze. 
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Realizacja wydanych środków prawnych spowodowała m.in.: 
- przeprowadzenie ponownej oceny i aktualizację ryzyka zawodowego, uwzględniającej 

schorzenia i kalectwa w 13 zakładach dla 126 osób niepełnosprawnych, 
- przeprowadzenia pomiarów stanu ochron przeciwporażeniowych instalacji i urządzeń 

elektrycznych (u 10 pracodawców zatrudniających 72 osób niepełnosprawnych), 
- dostosowanie obiektów i pomieszczeń pracy do obowiązujących przepisów z zakresu bhp 

(w 9 zakładach dla 32 osób niepełnosprawnych), 
- dostosowanie zaplecza higieniczno- sanitarnego do obowiązujących przepisów z zakresu 

bhp (w 6 zakładach dla 35 osób niepełnosprawnych), 
- dostosowanie stanowisk pracy związanych z pracą przy monitorach ekranowych do 

potrzeb zatrudnionych osób niepełnosprawnych (w 4 zakładach dla 7 osób 
niepełnosprawnych). 

W 2015r. wpłynęło 47 wniosków od 36 pracodawców nieposiadających statusu zakładu 
pracy chronionej w sprawie oceny pomieszczeń i stanowisk pracy pod kątem zatrudniania 
osób niepełnosprawnych. Pracodawcy utworzyli, lub przystosowali do zatrudniania osób 
niepełnosprawnych 48 stanowisk pracy (dla 48 osób niepełnosprawnych). Wszystkie wnioski 
zostały rozpatrzone pozytywnie. 
 

Należy stwierdzić, iż pracodawcy tworząc nowe stanowiska pracy dołożyli starań, aby 
nie występowały rażące nieprawidłowości. W 2015r. tworzono między innymi stanowiska pracy 
o charakterze usługowym i produkcyjnym ( konsultant ds. sprzedaży telefonicznej, operator 
maszyny i pracownik produkcji, konserwator, pracownik gospodarczy, pomoc kuchenna, 
kierowca, czy sprzedawca), rzadziej stanowiska administracyjno- biurowe (księgowa, referent 
ds. kar). Wszystkie utworzone stanowiska pracy były dostosowane do zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych. 

Wyniki kontroli wskazują, iż najwięcej nieprawidłowości w zakładach pracy chronionej 
i zakładach aktywności zawodowej stwierdzono odnośnie budynków i pomieszczeń pracy – 
widoczny jest wyraźny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Istniejący 
stan techniczny obiektów i pomieszczeń pracy ulega „fizycznemu” zniszczeniu, a pracodawcy 
nie inwestują w poprawę istniejącej infrastruktury. Nieprawidłowości w zakresie badań 
lekarskich i szkoleń bhp występują na poziomie lat poprzednich. 

W zakładach tworzących stanowiska pracy osobom niepełnosprawnym dużą liczbę 
nieprawidłowości stwierdzono przy eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych (brak 
pomiarów stanu ochron przeciwporażeniowych instalacji i urządzeń elektrycznych),  
oraz w zakresie stanu technicznego eksploatowanych budynków i pomieszczeń pracy.  

Wyraźnie zmalała liczba nieprawidłowości w wyposażeniu i w stanie technicznym 
pomieszczeń higieniczno- sanitarnych, oraz w samym wyposażeniem stanowisk pracy na 
stanowiskach administracyjno- biurowych. 

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne o określonych schorzeniach 
(narządu ruchu i wzroku) przestrzegają przepisy w zakresie likwidacji barier 
architektonicznych, progów, czy innych utrudnień W 2015r. nie były wydawane decyzje 
dotyczące likwidacji progów czy innych utrudnień architektonicznych w stosunku do 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych.  
 W 2015r. nastąpił spadek o 32,00% tworzonych osobom niepełnosprawnym 
(refundowanych) nowych miejsc i stanowisk pracy. W 2015r. pracodawcy utworzyli, lub 
przystosowali do zatrudnienia osób niepełnosprawnych 53 stanowiska pracy, dla 53 osób 
niepełnosprawnych, natomiast w 2014r. utworzono 78 takich stanowisk pracy 80 osobom 
niepełnosprawnym. Należy dodać, iż stanowiska pracy osobom niepełnosprawnym głownie są 
tworzone w zakładach, które w latach poprzednich już tworzyły takie stanowiska.  
 
 Zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej, które mają swoją siedzibę 
na terenie województwa podlaskiego są kontrolowane sukcesywnie, nie rzadziej  
jednak niż co 3 lata. 

Zmiana wskaźników zatrudniania osób niepełnosprawnych (ich wzrost) w zakładach 
pracy chronionej, mniejsze dotacje finansowe państwa do zakładów pracy chronionej 
spowodowały, iż część zakładów zrezygnowało ze statusu zakładu pracy chronionej.  
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W 2015r. cztery zakłady pracy chronionej zrezygnowało ze statusu, (przyczyną były względy 
ekonomiczne - nieopłacalność). Liczba ZPCH zmalała więc z 22 do 18. Obniżenie wskaźników 
dofinansowań do zakładów pracy chronionej spowodowało, iż część z nich jest w bardzo 
trudnej sytuacji finansowej (problemy finansowe szczególnie dotknęły spółdzielnie Inwalidzkie, 
które mają „złożony” system zarządzania). W województwie podlaskim w dalszym ciągu są 
powiaty w których w 2015r. jak i w latach poprzednich nie utworzono żadnego stanowiska 
pracy osobom niepełnosprawnym (dotyczy stanowisk refundowanych), a takie osoby 
niepełnosprawne tam są.  
 
 

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 
W ZAKŁADACH 
 

Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w okresie sprawozdawczym 
przeprowadzono ogółem 92 kontrole tj. o 16 kontroli więcej niż w analogicznym okresie 2014r.  
W skontrolowanych zakładach pracy pracowało ogółem 17691 osób, natomiast w ramach 
stosunku pracy zatrudniano 16796 pracowników, w tym 7125 kobiet, 58 pracowników 
młodocianych i 392 osoby niepełnosprawne. 

W większości przeprowadzono kontrole w zakładach zatrudniających od 10 do 49 
pracowników, które stanowiły 30,4% przeprowadzonych kontroli, w szczególności  
w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu i naprawach. Kontrolą objęto przede wszystkim 
zakłady prywatne, które stanowiły 63 % skontrolowanych zakładów pracy w 2015r. Wydano 
15 decyzji nakazowych oraz 56 wniosków w wystąpieniach. 

 
Jedną z podstawowych przyczyn niewłaściwego funkcjonowania przepisów o realizacji 

zadań służby bhp jest słaba znajomość przez pracodawców przepisów w tym zakresie, jak 
również lekceważenie zagadnień związanych z realizacją zadań służby bhp. 
Zlecanie realizacji zadań służby bhp osobom - specjalistom spoza zakładu, z którymi 
zawierane są w większości umowy cywilnoprawne powoduje, że osoby te, które wykonują już 
zadania służby bhp u innych pracodawców, poświęcają stosunkowo mało czasu na 
realizowane zadania u danego pracodawcy. Bardzo często kontakt osób spoza zakładu 
wykonujących zadania służby bhp z pracodawcą jest okazjonalny, sporadyczny, nie zawsze 
wynikający z potrzeb pracodawcy, a także często dopiero podczas kontroli inspektora pracy. 
Rola służby bhp ogranicza się do udziału w szkoleniu wstępnym i okresowym pracowników 
zakładu oraz do ewentualnego udziału w ustalaniu przyczyn i okoliczności wypadku przy 
pracy. Taki sposób realizacji zadań przez służbę bhp nie zapewnia bieżącej kontroli 
przestrzegania przepisów bhp na stanowiskach pracy oraz dokonywania, co najmniej raz w 
roku okresowej analizy stanu bhp w zakładzie pracy. Za taki stan rzeczy w zdecydowanej 
większości ponoszą odpowiedzialność sami pracodawcy akceptując taki sposób realizacji 
nałożonych na służbę bhp zadań i obowiązków. 

 
Analiza wyników kontroli pozwala na stwierdzenie, że to sami pracodawcy szczególnie 

małych zakładów pracy zatrudniających najczęściej do 20 pracowników, traktują wykonywanie 
zadań służby bhp przedmiotowo, instrumentalnie, jako nałożony na nich dodatkowy 
obowiązek, który wynika wprost z przepisów prawa pracy, w tym z obawy przed 
konsekwencjami ze strony inspektorów pracy podczas przeprowadzanych kontroli. Materiał  
z przeprowadzonych kontroli potwierdza również fakt, że służba bhp sporadycznie występuje 
do pracodawcy o podjęcie działań w sprawie poprawy warunków pracy. Jedną z przyczyn tego 
stanu rzeczy jest obawa przed narażeniem się na konsekwencje u samego pracodawcy,  
w tym nawet na utratę pracy w danym zakładzie. 

 
Wydane przez inspektorów pracy decyzje nakazowe i wnioski w większości dotyczyły 

wyegzekwowania od pracodawców i służb bhp podjęcia konkretnych działań w celu 
zapewnienia bieżącej kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp na stanowiskach pracy, 
dokonywania okresowych analiz stanu bhp i na tej podstawie przedstawianie pracodawcy 
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przez służbę bhp propozycji rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu 
zapobieganie zagrożeniom i poprawę warunków pracy. 

Stwierdzono liczne przypadki, że służba bhp nie realizowała w ogóle lub realizowała  
w niepełnym zakresie swoje obowiązki dotyczące przeprowadzania bieżących kontroli stanu 
bhp oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp na wszystkich stanowiskach pracy. W części 
zakładów pracy służba bhp dokonywała kontroli stanowisk pracy pobieżnie, nie zwracając 
uwagi na stan faktyczny bhp i tym samym nie reagując na stwierdzone nieprawidłowości. Nie 
zawsze sprawdzała podczas kontroli stan techniczny maszyn i urządzeń technicznych, ich 
zabezpieczeń oraz czy wyposażenie stanowisk pracy odpowiada obowiązującym przepisom  
i zasadom bhp. Brak dokumentowania przez służbę bhp przeprowadzonych kontroli bhp na 
stanowiskach pracy, w tym wydanych zaleceń dotyczących usunięcia przez pracodawcę lub 
kierowników komórek organizacyjnych zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników nie 
pozwala na dokonanie obiektywnej oceny działania służby bhp. 
 Stwierdzano sporadyczne przypadki braku zainteresowania ze strony służby bhp 
stanem realizacji wniosków profilaktycznych wynikających z badania przyczyn i okoliczności 
wypadków przy pracy. Służba bhp powołana w skład zespołu powypadkowego niejednokrotnie 
wychodzi z założenia, że to zespół powypadkowy, w którym uczestniczy, przyjmuje na siebie 
realizację wniosków profilaktycznych.  
 Wystąpiły też sporadyczne przypadki nieuczestniczenia służby bhp w prowadzonych  
w zakładzie konsultacjach w zakresie bhp wynikające bądź z braku zainteresowania przez 
pracodawcę udziałem w nich służby bhp, bądź też brakiem zainteresowania ww. problematyką 
ze strony służby bhp. 
 
 

BUDOWNICTWO 
 
 Działalność kontrolno- nadzorcza w sektorze budownictwa obejmowała sprawdzenie 
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach: 
- budowlanych i rozbiórkowych,  
- związanych z budową i remontem dróg,  
- prowadzonych podczas usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów 

budowlanych i przemysłowych, 
- wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze publicznym), 
- prowadzonych w zakładach produkcji prefabrykatów budowlanych w tym: betonowych, 

stolarki budowlanej oraz w cegielniach. 
Odrębnie prowadzono tzw. „krótkie kontrole” ukierunkowane na likwidację bezpośrednich 
zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących.  

Dobór budów i zakładów do kontroli opierał się na informacjach wynikających głównie 
z rozpoznania terenu objętego właściwością terytorialną okręgu, jak również z prowadzonego 
w okręgu rejestru zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia budowy, uzyskanych z nadzoru 
budowlanego, a także informacji wynikających ze skarg i wniosków składnych do PIP.  
W stosunku do bardzo dużych inwestycji, prowadzony był systematyczny nadzór. Inspektorzy 
pracy na placach budów koncentrowali się szczególnie na małych przedsiębiorcach, u których 
występowały największe problemy w sferze bezpieczeństwa pracy. 
 
 

ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH PRZY PRACACH 
BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 
 
 Przeprowadzono ogółem 354 kontrole (w 277 podmiotach gospodarczych) stanu bhp, 
w tym 85 kontroli obejmowało również zakres prawnej ochrony pracy. Liczba pracujących 
wynosiła ogółem 3.355, w tym: 
- zatrudnionych w ramach stosunku pracy - 2.664, 
- na podstawie umów cywilnoprawnych - 596, 
- podmiotów samozatrudniających się - 25. 
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W wyniku kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 1.344 decyzji w stosunku do 3.355 
pracujących, w tym: 
 ustne (wykonane w trakcie kontroli) - 998,  
 wstrzymania prac - 98, 
 wstrzymania eksploatacji maszyn - 71, 
 skierowania 123 pracowników do innych prac - 62. 
 
Sankcjami karnymi objęto 120 osób, łączna wysokość grzywien 133.100zł, w 3 przypadkach 
skierowano wnioski do sądu o ukaranie.  
 
Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły: 
 

Typy nieprawidłowości % wartość* 

wykonywania prac na wysokości 26 

stanu technicznego rusztowań 23 

zagospodarowania placu budowy 21 

przygotowania i organizacji budowy 8 

maszyn i urządzeń technicznych 6 

przygotowania do pracy 5 

stanowisk i procesów pracy 5 

robót ziemnych i wykopów 4 

inne 2 
* procentowy udział decyzji regulujących nieprawidłowości w stosunku do ogólnej liczby decyzji 

 
Na podstawie powyższych informacji można stwierdzić, że najwięcej istotnych 

nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy występuje podczas wykonywania prac na 
wysokości (przede wszystkim na stropach wznoszonych obiektów budowlanych) i na 
rusztowaniach. Wykonywanie prac na stropach wiązało się z brakiem lub niewłaściwymi 
środkami ochrony zbiorowej zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości. Bardzo często 
poręcze montowane przy krawędziach stropów w istocie są nieskuteczne z uwagi na ich 
jakość, wykonane z odpadów czy zużytych desek, nie zapewniają odpowiedniej wytrzymałości 
statycznej i materiałowej. Nierzadko spotyka się ,,zabezpieczenia’’ w postaci taśmy 
ostrzegawczej, co świadczy o elementarnym braku wiedzy i wyobraźni u osób nadzorujących 
prace budowlane.  

 
Generalnie pracodawcy wyposażają zatrudnione osoby w środki ochrony indywidualnej 

zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Problemem natomiast jest to, że nie zawsze 
ten sprzęt jest stosowany przez pracowników. Podstawowe nieprawidłowości podczas 
wykonywania prac na rusztowaniach budowlano- montażowych to brak barierek ochronnych 
przy pomostach roboczych, brak pomostów na całej szerokości ramy rusztowania, brak 
pionów komunikacyjnych oraz posadowienie na elementach materiałów odpadowych (np. 
kawałki płytek czy bloczków o nieodpowiedniej wytrzymałości). Jest to spowodowane przede 
wszystkim tym, że użytkownicy rusztowań często nie są odpowiedzialni za właściwy montaż  
i wyposażenie posadowionego rusztowania. 

 
Brak zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej (miejsc niebezpiecznych) na 

placu budowy - to główne nieprawidłowości związane z zagospodarowaniem placu budowy.  
W zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych na budowach, znaczna część uchybień 

to niezabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi przewody.  
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Przykłady nieprawidłowości: 
 

     
 
Przyczyny naruszeń prawa:  
 
 brak wiedzy wykonawców robót w zakresie przepisów i zasad bezpiecznego wykonywania 

prac budowlanych, 
 brak wystarczającego czy też skutecznego nadzoru nad respektowaniem zasad  

i przepisów BHP ze strony osób odpowiedzialnych i kierujących robotami, 
 pośpiech realizacyjny i lekceważenie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą - przez 

osoby biorące udział w wykonywaniu prac budowlanych (osoby z nadzoru  budowy, 
pracodawców, pracowników), 

 marginalizacja i niedostateczny poziom techniczny szkoleń w dziedzinie bhp (wstępnych, 
okresowych, dla pracodawców),  

 maksymalizacja  efektywności  kosztów zatrudnienia pracowników i pracujących, 
 brak świadomości pracodawców, osób kierujących i pracowników w zakresie skutków 

niestosowania przepisów i zasad BHP, 
 
 

ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH PODCZAS BUDOWY  
I REMONTÓW DRÓG 
 

Biorąc pod uwagę trwający od 5 lat program poprawy dostępności komunikacyjnej 
miejscowości województwa podlaskiego inwestorzy starają się systematycznie pozyskiwać 
środki finansowe na realizację inwestycji drogowych. W chwili obecnej możemy jednak 
zaobserwować stopniową tendencję ograniczania inwestycji związanych z modernizacją  
i przebudową układów sieci transportowych w województwie podlaskim. Aktualnie kluczową 
inwestycją prowadzoną w województwie podlaskim jest rozbudowa drogi krajowej nr 8 
Wrocław- Warszawa- Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, realizowana przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku. 

 
Ponadto oprócz ww. inwestycji kontrole dotyczyły wykonywania prac przy budowie 

obwodnic, przebudowie i rozbudowie dróg (powiatowych nr 1475B dr 65, 2200B, dróg 
wojewódzkich nr 686, drogi krajowej nr 53, S61), ulic wraz z sieciami cieplnymi, kanalizacją 
sanitarną, wodociągową oraz obiektów mostowych.  

 
Ogółem przeprowadzono 56 kontroli (na terenie 25 budów), na których prace 

wykonywały 544 osoby (w ramach stosunku pracy - 467, na podstawie umów cywilno- 
prawnych - 66, podmiotów samozatrudniających się - 3.  
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Dane liczbowe dotyczące wydanych środków prawnych   

Liczba wydanych decyzji ogółem 208 

Liczba wydanych decyzji wstrzymujących prace 20 

Liczba wydanych decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn 6 

Liczba wydanych decyzji skierowujących pracowników do innych prac 10 

Liczba decyzji podlegających wykonaniu z art. 108 Kpa 116 

Liczba wystosowanych wniosków w wystąpieniach  12 

Liczba nałożonych mandatów 18 

Liczba wykroczeń w mandatach 32 

Kwota grzywien w mandatach (w złotych) 21.100 

 
Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli prac dotyczyły głównie:  
 
- zagospodarowania terenu budowy,  
- wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej - brak ochron głowy, rękawic 

antyprzecięciowych, ochron słuchu, użytkowanie ochron indywidulanych (np. sprzęt 
zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości), po terminie użytkowania,   

- przygotowania i organizacji budowy, w 22 przypadkach stwierdzono brak lub niewłaściwie 
opracowaną instrukcję bezpiecznego wykonywania robót, 

- braku zabezpieczenia i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych np. w miejscu 
wykonywania robót wiertniczych (Fot. 1. budowa obwodnicy - wykonywanie robót 
wiertniczych przy użyciu wiertnicy BAUER BG24H), 

- teren przebudowy ulicy - brak urządzeń bezpieczeństwa ruchu w miejscu stanowisk pracy 
pracowników znajdujących się przy krawędzi jezdni - Fot. 2.  

- prac na wysokości i rusztowań, np. brak pełnego wypełnienia pomostami podestów 
roboczych, balustrad (Fot. 3. Przykład niewłaściwego stosowania rusztowań 
systemowych), 

- robót ziemnych i wykopów - brak zabezpieczenia pionowych ścian wykopu  
(Fot. 4. W wykopie o gł. 2,0m część urobku wykopu złożono przy jego pionowej skarpie 
dodatkowo ją obciążając),  

- maszyn i urządzeń technicznych - np. brak osłon i zabezpieczeń elementów 
niebezpiecznych. 
 
 

    
 

Fot. 1                 Fot. 2. 

 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rok 2015 
str. 48 

      
    

Fot. 3      Fot. 4 
 
 

Liczba wydanych decyzji w głównych obszarach stwierdzanych nieprawidłowości. 
 

Zagadnienie Temat 
Liczba wydanych decyzji 

2012 2013 2014 2015 

Przygotowanie do pracy 

Wyposażenie w środki ochrony 
indywidualnej 

40 28 47 31 

Uprawnienia kwalifikacyjne do 
obsługi maszyn budowlanych  

8 2 8 4 

Zagospodarowanie terenu 
budowy 

Zabezpieczenie i oznakowanie 
strefy i miejsca niebezpiecznego 

62 41 49 43 

Przygotowanie i organizacja 
budowy 

Instrukcja bezpiecznego 
wykonywania robót 

28 22 36 22 

Roboty ziemne i wykopy 
(w tym zabezpieczenie ścian 
wykopów przed osunięciem) 

41 
(21) 

16 
(6) 

17 
(6) 

8 
(6) 

Prace na wysokości - 12 25 15 15 

Maszyny i urządzenia 
techniczne 

- 27 27 29 35 

Liczba kontroli/ liczba braków - 
62/ 
30 

49/ 
28 

82/ 
34 

56/ 
25 

 
Powyższe dane liczbowe wskazują na następujące tendencje: 
- porównywalna liczba nieprawidłowości w zakresie zabezpieczenia i oznakowania stref 

niebezpiecznych - sporadyczne są przypadki niezapewnienia powyższych zabezpieczeń, 
nieprawidłowości tłumaczone są pośpiechem i przemieszczaniem się prac wzdłuż 
realizowanych odcinków, co skutkuje zmianą miejsc zainstalowanych urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu, 

- utrzymująca się na podobnym poziomie liczba nieprawidłowości w zakresie instrukcji 
bezpiecznego wykonywania robót - w większości brak opracowanych instrukcji dotyczy  
podwykonawców robót, którzy niewłaściwie interpretują obowiązujące przepisy traktując 
fakt sporządzenia planu bioz jako brak potrzeby opracowywania szczegółowych instrukcji 
wykonywanych przez nich prac na konkretnej budowie. W niektórych przypadkach na 
terenach dużych budów doręczane są podwykonawcom IBWR, które są opracowane 
ogólnie i nie zawierają wszystkich aspektów prac prowadzonych przez dane podmioty, 

- utrzymująca się na podobnym poziomie liczba nieprawidłowości w zakresie 
zabezpieczenia ścian wykopów przed osunięciem - kontrole wykazują, że 
nieprawidłowości w powyższym zakresie dotyczą głównie braku zabezpieczeń w miejscu 
wykonywania prac, 

- utrzymująca się na stałym poziomie liczba nieprawidłowości w zakresie prac na wysokości 
- główne uchybienia w powyższym zakresie występowały w miejscach realizacji obiektów 
mostowych, gdzie pracownicy wykonują prace z podestów nieposiadających zabezpieczeń 
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przed upadkiem z wysokości, zastosowane środki ochrony w postaci balustrad, nie 
posiadały wszystkich niezbędnych elementów,   

- wzrost liczby decyzji dotyczących maszyn i urządzeń technicznych - nieprawidłowości to 
głównie brak instrukcji obsługi maszyn oraz ich niewłaściwy stan techniczny.  
 

Trwający obecnie postęp w rozwoju budownictwa drogowego związany ściśle  
z pozyskiwaniem środków unijnych umocnił jego pozycję w przemyśle budowlanym jako 
sektora zwiększonego ryzyka. Kontrole inspektorów pracy przeprowadzone na budowach dróg 
potwierdzają, że rodzaj stwierdzanych zagrożeń jest corocznie zbieżny i dotyczy prac 
szczególnie niebezpiecznych na wysokości, w wykopach związanych z obsługą maszyn  
i urządzeń. Skala uchybień zależna jest od złożoności prac, przez co wpływ na ich poziom ma 
sprawowanie odpowiedniego nadzoru i właściwy sposób wykonywania prac przez samych 
pracowników. Ma to ścisły związek z funkcjonowaniem systemów zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy zarówno w zakładach dużych jak i mniejszych. 
 
 

ROBOTY WYKONYWANE W MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH   
 
Kontrole ukierunkowane były na zidentyfikowanie i likwidację stwierdzonych zagrożeń przede 
wszystkim występujących w miejscach, do których miały dostęp osoby postronne. Celem było 
wyeliminowanie nieprawidłowości w miejscach prowadzonych robót, w odniesieniu do: 
- osób wykonujących te prace, 
- procesu pracy,  
- organizacji stanowisk pracy, 
- terenu wykonywania pracy, do którego dostęp miały osoby postronne.  

 
Nieprawidłowości, a więc zagrożenia dotyczyły w głównej mierze firm zatrudniających do 9 
pracowników (tj. 80% spośród skontrolowanych zakładów). 
 
Rodzaje wykonywanych prac, podczas których stwierdzono zagrożenia to najczęściej: 
- prace remontowe i budowlane wykonywane na wysokości - np. termomodernizacje 

budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, remonty dachów, 
- prace ziemne wykonywane w obszarach zabudowanych, związane z wykonywaniem 

wykopów pod instalacje (kanalizacyjne, wodociągowe, itp.), 
- budowa dróg i ulic, 
- montaż i demontaż rusztowań przy obiektach.  

 
Osoby postronne poruszające się po terenie, na którym prowadzone są roboty najczęściej 
narażone są na: 
- ryzyko upadku na poziomie gruntu bądź wpadnięcie do wykopów, 
- urazy spowodowane spadającymi z góry materiałami, narzędziami bądź maszynami, 
- porażenie prądem elektrycznym, 
- kolizję z maszynami budowlanymi - drogowymi. 

 
W trakcie przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili, że najbardziej istotne 
nieprawidłowości powtarzają się w stosunku do lat poprzednich i wystąpiły w wyniku: 
- niezabezpieczenia terenu wykonywanych prac przed dostępem osób postronnych,  
- niezabezpieczenia i nieoznakowania stref i miejsc niebezpiecznych,   
- nieprawidłowego zabezpieczenia przed spadającymi przedmiotami miejsc 

ogólnodostępnych w pobliżu wykonywanych prac na wysokości.  
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Przykłady stwierdzonych zagrożeń ilustrują poniższe fotografie: 
 

        
 
Fot.1. Podczas wykonywania prac na wysokości, nie wygrodzono i nie oznakowano strefy 
niebezpiecznej (istnieje ryzyko upadku przedmiotów z wysokości na osoby poruszające się chodnikiem) 

Fot. 2. Brak zabezpieczenia pracujących przed upadkiem z wysokości 

 
Dane liczbowe dotyczące zastosowanych środków prawnych 
 
1. Liczba skontrolowanych pracodawców/ przedsiębiorców - 67. 
2. Liczba pracujących ogółem: 662 osoby,  

- liczba zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 499 pracowników, 
- liczba zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych - 159 osób, 
- podmiotów samozatrudniających się - 2, 
- cudzoziemców - 2. 

3. Środki prawne zastosowane w wyniku przeprowadzonych kontroli: 
- liczba wydanych decyzji razem: 150 , w tym: 

o decyzji nakazowych podlegających wykonaniu na podst. art. 108 KPA - 91, 
o decyzji wstrzymania prac - 8, 

- decyzji zakazania wykonywania prac - 3    
- decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn - 1, 
- decyzji skierowania do innych prac - 6 (dot. 16 osób),  
- liczba wniosków do sądu o ukaranie - 1,  
- liczba nałożonych mandatów - 13 (25 wykroczeń), 
- kwota grzywien ogółem – 13.800,00 PLN, 
- liczba środków wychowawczych - 10. 

 
 

ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ POWODUJĄCYCH BEZPOŚREDNIE ZAGROŻENIE 
DLA ŻYCIA I ZDROWIA 
 
 W ramach kontroli w sektorze budownictwa, inspektorzy pracy przeprowadzili również 
158 kontroli (w 128 podmiotach gospodarczych), które były ukierunkowane na likwidację 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących. Mogły być one prowadzone u tego 
samego pracodawcy, na tym samym placu budowy, czy też przy wykonywaniu tych samych 
robót budowlanych.  
 
Środki prawne zastosowane w wyniku kontroli: 
- decyzje ogółem - 549,  
- decyzje wstrzymania prac - 96,   
- decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn - 35,  
- decyzje skierowania do innych prac - 40, 
- decyzje zakazania wykonywania prac - 2, 
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- liczba nałożonych mandatów - 93, 
- kwota grzywien w mandatach ogółem -  98.400,00zł, 
- liczba wniosków do sądu - 1. 
 
Wydane decyzje dotyczyły m.in.: 
- obiektów i pomieszczeń pracy, pomieszczeń higieniczno- sanitarnych, wentylacji, 

ogrzewania, oświetlenia -  53 decyzje (w tym 1 decyzja wstrzymania prac),  
w 32  kontrolowanych podmiotach, 

- stanowisk i procesów pracy, magazynowania i składowania -  156 decyzji (w tym 47 decyzji 
wstrzymania prac i 2 decyzje skierowania do innych prac), w 82 podmiotach, 

- maszyn i urządzeń technicznych  - 166 decyzji (w tym 30 decyzji wstrzymania prac,  
35 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 3 decyzje skierowania do innych prac),  
w 74 podmiotach, 

- urządzeń i instalacji energetycznych -  65 decyzji (w tym 4 decyzje wstrzymania prac),  
w 46 podmiotach, 

- transportu - 19 decyzji, w 19 podmiotach, 
- narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi - 54 decyzje (w tym 14 decyzji wstrzymania 

prac i 18 decyzji skierowania do innych prac), w 45 podmiotach, 
- przygotowania do pracy - 36 decyzji (w tym 17 decyzji skierowania do innych prac),  

w 24 podmiotach. 
 
Porównanie danych do wyników kontroli z lat poprzednich 
 

 2013 r. 2014 r. 2015 r. 

Liczba kontroli   379 173 135 

Liczba wydanych decyzji ogółem 1554 742 549 

Liczba mandatów 139 123 93 

Kwota grzywien ogółem 146.400 131.000 98.400 

Liczba wniosków do sądu 0 3 1 

Liczba środków wychowawczych 13 47 34 

Liczba wniosków do ZUS o 
podwyższenie składki 

0 0 3 

 
Realizację tematu - w przeciwieństwie do lat poprzednich - ograniczono do tych budów, 

na których występowały tylko rażące nieprawidłowości, stanowiące zagrożenie dla życia  
i zdrowia osób je wykonujących.  

Większość wydanych decyzji stanowiły decyzje ustne (65%), przez to usunięcie 
nieprawidłowości, których one dotyczyły nie wymagało zaangażowania znaczących sił  
i środków ze strony pracodawców. Świadczy to o zwykłych zaniedbaniach - zarówno ze strony 
osób nadzorujących, jak również osób wykonujących prace budowlane. 

Decyzje pisemne natomiast były wydawane w szczególnie rażących przypadkach, 
stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób pracujących.     

Skuteczność tej formy przeprowadzania kontroli jest znacząca, chociażby z uwagi na 
fakt, że liczba decyzji ustnych, a więc wykonanych w czasie kontroli powoduje usunięcie 
nieprawidłowości natychmiastowo.  
 
 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP PODCZAS USUWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST   
 
 Kontrole prowadzono głównie w małych prywatnych firmach, zatrudniających  
do 9 pracowników. Wśród kontrolowanych zakładów nie było takich, które rozpoczęły w roku 
bieżącym prowadzenie prac przy usuwaniu materiałów budowlanych zawierających azbest, 
wszystkie zakłady wykonują takie usługi już od kilku lat. W kontrolowanych zakładach 
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usuwanie z obiektów materiałów budowlanych zawierających azbest stanowi z reguły tylko 
powiększenie oferty danej firmy o dodatkowe usługi. W zakładach, które specjalizują się  
w prowadzeniu działalności remontowo- budowlanej wykonywane usługi przy usuwaniu 
azbestu są często powiązane z innymi pracami np. z usługami blacharsko- dekarskimi.  
 

Stwierdzane podczas pracy nieprawidłowości dotyczą problemu separacji 
przechowywanej odzieży ochronnej i obuwia roboczego od odzieży i obuwia prywatnego. 
Pracodawcy nie dostrzegają zagrożeń, wykonując prace w terenie, często w znacznym 
oddaleniu od siedziby zakładu nie zapewniają swoim pracownikom odpowiednich 
pomieszczeń do przechowywania odzieży i obuwia ochronnego. Zdarza się, że pracownicy 
korzystają w tym celu np. z kabin samochodów dostawczych lub z innych pomieszczeń 
zupełnie nieprzystosowanych do tego.  

Innym, równie ważnym obowiązkiem wykonawcy zamierzającego usuwać materiały 
budowlane zawierające azbest jest sporządzenie szczegółowego planu pracy. W dalszym 
ciągu  praktykowana jest zmiana w opracowanych wcześniej planach np. tylko adresów 
obiektów z których usuwany jest azbest, przy pozostawieniu niezmienionej, najczęściej dość 
ogólnikowej treści planu.   

Jednym ze sposobów ograniczenia zagrożeń jest m.in. nawilżanie wodą 
demontowanych elementów i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym przez cały czas pracy. 
Czynności takie podejmowane są niechętnie I są to często działania pozorne. Wykonawcy 
prac, uginając się pod presją obniżania kosztów pomijają wymogi bezpieczeństwa, w tym 
zakresie.  

 Stwierdzano niewłaściwe miejsca przeznaczone do składowania, brak ogrodzenia 
składowanych odpadów cementowo- azbestowych. Nie dopełniano również obowiązków  
w zakresie pakowania i oznakowania opakowań z odpadami cementowo- azbestowymi.  
Nie stosowano szczelnych opakowań oraz nie używano oznakowania zgodnego  
z obowiązującymi przepisami. 

Nie zmienia się ukształtowany w ciągu ostatnich lat profil zakładów zajmujących się 
takimi właśnie pracami. W praktyce oznacza on,  że wykonawcy prac to stała (niezbyt liczna) 
grupa niewielkich zakładów ogólnobudowlanych, remontowych i dekarskich – specjalizująca 
się głównie w wykonywaniu pokryć dachowych.  W tego typu zakładach podejmuje się prace 
przy usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest z chwilą pozyskania 
odpowiedniego zlecenia. Najczęściej jest to wymiana pokrycia dachu wykonanego z płyt 
cementowo- azbestowych typu „ETERNIT” lub też demontaż izolacji ścian budynków 
mieszkalnych systemu OWT, która również zawiera azbest.    

 
Istotne znaczenie dla prawidłowego przygotowania robót ma fakt skompletowania 

odpowiedniego wyposażenia technicznego. Kontrole wykazały, że w żadnym  
z kontrolowanych zakładów nie było w asortymencie wyposażenia np. podciśnieniowego 
sprzętu odkurzającego o dużej skuteczności ciągu lub do czyszczenia na mokro, odkurzaczy 
zaopatrzonych w filtr typu HEPA itp. Istotne znaczenie ma również przygotowanie 
organizacyjne zaplecza robót, w tym głównie części socjalnej i higieniczno- sanitarnej. 

 
Środki ochrony układu oddechowego nie mogą zastępować właściwej organizacji pracy 

i wyposażenia technicznego ograniczającego narażenie pracowników na działanie pyłu 
azbestu.  

 
Przedsiębiorcy występując o wydanie decyzji, nie posiadają odpowiedniego 

wyposażenia do wykonania zadań. W tym zakresie nie funkcjonuje skuteczny proces 
weryfikacji wnioskodawców na etapie wydawania decyzji. Stwierdzane są (coraz częściej) 
przypadki powierzania pracy przy usuwaniu azbestu osobom, wykonującym pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych. To też jedna z form ograniczania kosztów, która nie wydaje 
się właściwa w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i życia 
osób oraz zagrażających środowisku naturalnemu.   
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OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH W ZAKŁADACH PRODUKCJI 
PREFABRYKATÓW BUDOWLANYCH  
 

Kontrole ukierunkowano na zapewnienie osobom pracującym w przemyśle materiałów 
budowlanych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przeprowadzono  
26 kontroli, w tym: 
- 10 kontroli u pracodawców zatrudniających do 9 pracowników,  
- 12 kontroli u pracodawców zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 
- 4 kontrole u pracodawców zatrudniających od 50 do 249 pracowników.  
 

Z uwagi na generowanie podczas procesów związanych z produkcją dużej liczby 
czynników niebezpiecznych i szkodliwych, większość kontroli przeprowadzono w zakładach 
zajmujących się wytwarzaniem i formowaniem prefabrykatów. W kontrolowanych zakładach 
odbywała się produkcja prefabrykatów budowlanych (22 zakłady, tj. beton towarowy, kostka  
i krawężniki betonowe, płyty stropowe, kręgi), stolarki okiennej (1 zakład), galanterii 
ceramicznej (4 zakłady, kafle - pustaki silikatowe, z betonu komórkowego). 
 
 

Zagadnienia, których dotyczyły 
decyzje 

Liczba 
decyzji 

wydanych 

Liczba 
zakładów 

Liczba 
pracowników 

% wydanych 
decyzji 

Przygotowanie do pracy 22 20 75 11 

Obiekty i pomieszczenia pracy 35 31 456 17 

Pomieszczenia higieniczno- 

sanitarne  
9 8 123 4 

Stanowiska i procesy pracy 10 10 48 5 

Urządzenia i instalacje 

elektroenergetyczne 
17 17 113 8 

Maszyny i urządzenia techniczne 77 55 253 37 

Transport  23 22 201 11 

Magazynowanie i składowanie 14 14 88 7 

Razem 207   100% 

 
Przykłady (fotografie przedstawiają stan przed wydaniem decyzji i po jej wykonaniu): 
 

 
 

Fot. 1-2. Brak zainstalowanych urządzeń ochronnych - osłon przenośników taśmowych do kruszyw  
w węźle betoniarskim 
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Fot. 3-4. brak wygrodzenia i oznakowania stref niebezpiecznych (w 10 zakładach), 

 
 

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 
 
 W 2015r. kontynuowano sprawdzanie przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. 
Obejmowały one obszary:  
- kontrole maszyn i urządzeń w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi 

(działania realizowane w ramach nadzoru rynku), 
- kontrole spełniania wymagań minimalnych i zasadniczych dla maszyn do obróbki 

skrawaniem metali, 
- ograniczanie zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym. 
 
 

KONTROLE NOWYCH MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH W RAMACH 
NADZORU RYNKU 
 
Celem kontroli było rozpoznanie i eliminowanie zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników 
przez nowe wyroby wprowadzone do obrotu na terenie Polski oraz państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Działania realizowane były w ramach nadzoru rynku w trakcie: 
- kontroli związanych z wydaniem opinii na wniosek organów celnych, 
- kontrole sprawdzające w związku z otrzymaniem informacji o wadach wyrobów, 
- w innych niż ww. przypadkach. 
 

Kontrolom podlegają m.in. wyroby wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku  
od 1 maja 2004 r., objęte nadzorem rynku przez organy wyspecjalizowane Państwowej 
Inspekcji Pracy, dla których wymagania określono w dyrektywach nowego podejścia 
(dotyczących: prostych zbiorników ciśnieniowych, środków ochrony indywidualnej, maszyn, 
urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, urządzeń spalających paliwa 
gazowe, dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa, urządzeń i systemów ochronnych 
przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, urządzeń używanych 
na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, wyposażenia 
elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia, 

 
Przeprowadzono łącznie 86 kontroli u pracodawców i przedsiębiorców użytkujących 

wyroby wprowadzone do obrotu, u producentów wyrobów, u importera. Oceniono 94 wyroby, 
z których w odniesieniu do 74 stwierdzono niezgodności z wymaganiami zasadniczymi. Liczba 
opinii wydanych dla urzędów celnych wyniosła 9, w tym pozytywnych 8. 
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W wyniku pozytywnych dobrowolnych działań producenta, upoważnionego 
przedstawiciela, importera lub dystrybutora stwierdzono niezgodności z wymaganiami 
zasadniczymi w stosunku do 24 wyrobów, m.in. pieców jednokomorowych próżniowych, 
przenośników taśmowych, maszyn do tampodruku, wycinarek laserowych, pilarek 
wielopiłowych, wiertarek, maszyn szyjących, mieszalnika solanki, podnośnika 
elektrohydraulicznego. 

Postępowanie okręgowego inspektora pracy w stosunku do dwóch producentów 
maszyn spowodowało poddanie badaniom 2 maszyn, które w ocenie inspektorów pracy nie 
spełniały wymagań zasadniczych (dot. prasy wulkanizacyjnej i maszyny do automatycznego 
nakładania sitodruku).  

 
 Najliczniejszą grupę kontrolowanych wyrobów (87) stanowiły maszyny podlegające 
dyrektywom dot. maszyn, pozostałe wyroby to środki ochrony indywidualnej. Nie stwierdzono 
nieprawidłowości w stosunku do 20 wyrobów (15 maszyn i 5 środków ochrony indywidualnej). 
 
Najczęściej występujące nieprawidłowości. 
 

Rodzaj nieprawidłowości 

Dyrektywy dot. maszyn 

Liczba 
kontrolowanych 

wyrobów 

Liczba wyrobów 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

Brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE 87 13 

Brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności 87 34 

Brak lub nieprawidłowości w zakresie wystawienia certyfikatu 
oceny typu WE (jeżeli jest on wymagany) 

15 1 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami ogółem,  
w tym: 

87 61 

Nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania wyrobu 87 61 

Brak lub niewłaściwe oznakowanie wyrobu - identyfikacja, 
piktogramy, barwy bhp itp. 

87 21 

Brak  instrukcji użytkowania 87 5 

Instrukcja w języku obcym 87 2 

Nieprawidłowa zawartość instrukcji 87 24 

 

     
Fot.1. Walcarka do mieszanek gumowych - zamontowane osłony walców 

nie spełniały wymagań dla odległości bezpieczeństwa. 
Fot.2. Widok walcarki po dostosowaniu do wymagań zasadniczych 

 

 Główną przyczyną nieprawidłowości nadal pozostaje słaba znajomość przepisów 
dyrektyw i powiązanych z nimi rozporządzeń, norm zharmonizowanych oraz aspekt 
ekonomiczny.  
 W 2015r. inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 2 zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstw z art.45-47c ustawy o systemie zgodności. 
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WYMAGANIA ZASADNICZE DLA MASZYN DO OBRÓBKI SKRAWANIEM METALI 
 
Kontrole dotyczyły wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez maszyny do obróbki 
skrawaniem metali wprowadzonych do obrotu: 
 przed 1.01.2006r. (postanowienia dyrektywy maszynowej nr 98/37/WE oraz rozp.Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.04.2003 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa), 

 w okresie od 1.01.2006r. do 28.12.2009r. (postanowienia dyrektywy maszynowej  
nr 98/37/WE oraz rozp. Ministra Gospodarki z dnia 20.12.2005r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa), 

 od dnia 29.12.2009r. (postanowienia dyrektywy maszynowej nr 2006/42/WE oraz rozp. 
Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn). 

Kontrolami objęto 12 wyrobów, w tym 2 wyroby tego samego typu. Żaden z nich nie spełniał 
zasadniczych lub innych wymagań. 
 
Rodzaje nieprawidłowości  

Rodzaj nieprawidłowości 
Liczba wyrobów 
kontrolowanych  
w tym zakresie 

Liczba wyrobów ze 
stwierdzoną 

nieprawidłowością 

Brak oznakowania CE 12 0 

Nieprawidłowe oznakowanie CE 12 2 

Brak deklaracji zgodności 12 3 

Nieprawidłowa deklaracja zgodności 12 7 

Nieprawidłowości związane z udziałem/brakiem 
udziału jednostki notyfikowanej 

12 0 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, w 
tym: 

  

nieprawidłowości dotyczące  
budowy/wykonania 

12 12 

brak lub niewłaściwe oznakowanie  - 
identyfikacja, piktogramy itp. 

12 2 

brak instrukcji użytkowania 12 1 

instrukcja w języku obcym 12 - 

nieprawidłowa zawartość instrukcji 12 5 

 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. : 
- budowy wyrobu - brak skutecznych technicznych środków ochronnych 

zabezpieczających przed dostępem do strefy niebezpiecznej, brak odpowiedniej osłony, 
urządzeń ochronnych lub ich niewłaściwa konstrukcja,   

 

 
 

Istnieje możliwy dostęp do strefy skrawania nad górną krawędzią osłony. 
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- dokumentacji technicznej - brak (3 przypadki) lub nieprawidłowa deklaracja zgodności  

WE (dokumentu niezbędnego do potwierdzenia dokonania procedury oceny zgodności  
- 7 przypadków) lub instrukcji dotyczącej przedmiotowego wyrobu (6 przypadków),   

- oznakowania - częstym błędem wykonawców maszyn jest niewłaściwe oznakowanie 
elementów sterowniczych (brak czytelnych napisów w języku polskim lub zrozumiałych 
symboli) oraz umieszczanie ostrzeżeń na wyrobie napisanych w języku innym niż polski.   

 
Nieprawidłowości w zakresie wykonania wyrobów, zastosowanych technicznych 

środków ochronnych, czy dokumentacji dołączanych do maszyn, dotyczą głównie wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce. Polscy producenci wprowadzają do obrotu lub oddają do użytku 
maszyny w wersji „podstawowej”, tj. bez osłon lub innych urządzeń ochronnych.  

W dużej mierze winę za postępowanie producentów, importerów, czy dystrybutorów, 
ponoszą sami użytkownicy(pracodawcy), godząc się na zakup tańszych maszyn po 
atrakcyjnych cenach. Swoje postępowanie przedsiębiorcy uzasadniają brakiem 
wystarczających środków inwestycyjnych na zakup bezpiecznych nowych maszyn oraz 
znikomą znajomością przepisów prawa w przedmiotowym zakresie. 

 
Coraz więcej przedsiębiorców zarówno z uwagi   na niezawodność, jakość wykonania, 

łatwy dostęp do części zamiennych, bezproblemowy kontakt z serwisem, gwarancję, ale 
również bezpieczeństwo pracy, decyduje się na maszyny profesjonalne, znanych producentów 
liczących się obecnie głównie na rynku europejskim. Takie postępowanie przedsiębiorców 
(użytkowników) pozwala na zdecydowane ograniczanie popytu na wyroby niewłaściwe, 
proponowane przez zdecydowanie mniejszych, nadal aktywnie działających nieuczciwych 
wytwórców i sprzedawców. 
 
 

EGZEKWOWANIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ MINIMALNYCH DLA MASZYN DO 
OBRÓBKI SKRAWANIEM  
 
Kontrole obejmowały maszyny do obróbki skrawaniem metali wprowadzone do obrotu przed 
dniem 01.05.2004r. Przeprowadzono je łącznie w 34 przedsiębiorstwach (zatrudniających 
3.222 osoby), w tym: 
- 9 kontroli u pracodawców zatrudniających do 9 osób, 
- 10 kontroli u pracodawców zatrudniających od 10 do 49 osób, 
- 10 kontroli u pracodawców zatrudniających od 50 do 249 osób, 
- 5 kontroli u pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób. 

Pod kątem spełniania wymagań minimalnych oceniono 223 maszyny do obróbki 
skrawaniem metali, z grupy 522 maszyn użytkowanych przez pracodawców. Zastrzeżenia 
dotyczyły 91 maszyn (co stanowi ok.41% ocenianych). 
 

 
Brak zabezpieczenia przed możliwością dostępu do strefy niebezpiecznej 
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Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło:  
- niewłaściwej konstrukcji maszyn w tym osłon lub innych urządzeń ochronnych elementów 

ruchomych stwarzających zagrożenie pochwycenia. Na 223 maszyny skontrolowane, aż 
w 124 przypadkach stwierdzono brak odpowiednich urządzeń zabezpieczających 
elementów ruchomych, a w 38 przypadkach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w 
istniejących zabezpieczeniach maszyn do obróbki metali, które nie spełniały wymagań 
głównie pod względem zachowania odległości bezpieczeństwa od stref niebezpiecznych 
oraz rodzaju doboru urządzeń ochronnych (w większości osłon),  

- braku lub nieprawidłowo opracowanej instrukcji stanowiskowej bezpiecznego użytkowania 
kontrolowanych maszyn np. nie uwzględniających w swej treści sytuacji nietypowych 
możliwych do przewidzenia,  

- w 83 przypadkach (na 217 maszyn) stwierdzono brak instrukcji obsługi danej maszyny lub 
nie były one udostępnione pracownikom do stałego korzystania.  

- nieprawidłowości w zakresie zastosowanych układów sterowania, a zwłaszcza 
prawidłowego doboru ich w zakresie zatrzymania awaryjnego, pierwszeństwa zadziałania 
układu zatrzymania nad sterowniczym układem uruchamiania po zatrzymaniu stwierdzono 
w 28 przypadkach na skontrolowane pod tym kątem 222 maszyny, 

- w 4 przypadkach stwierdzono uchybienia w zakresie oznakowania, np. brak czytelnych 
napisów w języku polskim lub zrozumiałych symboli, umożliwiających identyfikację 
zagrożeń lub elementów sterowniczych,   

- kontroli eksploatacji maszyn w tym wstępnej, okresowej i specjalnej. Z 203 
skontrolowanych maszyn, aż w 131 przypadkach (64,5%) brak było udokumentowanej 
kontroli maszyn.   

 

              
Fot. 1. Niewłaściwa konstrukcja osłony wrzeciona ze względu na brak blokady 

Fot. 2. Brak osłony strefy roboczej w obrabiarce do uzębień 

 
Wydano 39 nakazów zawierających 302 zarządzenia nakazowe, w tym: 
- 76 decyzji z terminem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa, 
- 7 decyzji wstrzymujących prace, 
- 52 decyzje wstrzymujące  eksploatację maszyn. 
Na pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami nałożono 15 mandatów (na łączną kwotę 
17.300zł) za wykroczenia dotyczące dopuszczania do eksploatacji maszyn bez wymaganych 
osłon lub innych urządzeń ochronnych stwarzających bezpośrednie zagrożenie  
zdrowia i życia.  
  

Z udzielonych przez pracodawców odpowiedzi wynika, iż zrealizowano 220 decyzji 
nakazowych co stanowi 93,6 % wydanych decyzji dotyczących dostosowania maszyn do 
wymagań minimalnych, a więc wyeliminowano szereg nieprawidłowości i uchybień 
dotyczących eksploatacji „starych” maszyn do obróbki metali. W 23 zakładach dokonano we 
własnym zakresie oceny 203 maszyn pod kątem spełniania przez nie wymagań minimalnych 
w ramach kontroli wstępnych i okresowych, aczkolwiek niejednokrotnie po kontroli inspektora 
pracy, należało jedynie dokonać korekt i uzupełnień.   
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 Oceny obrabiarek dokonywały najczęściej zespoły 3 osobowe w skład których 
wchodziły: osoby pełniące obowiązki służby bhp, osoby z nadzoru technicznego lub 
pracodawcy oraz operatorzy maszyn. Sporządzane protokoły kontrolne dla poszczególnych 
maszyn określały również plan działań dostosowawczych.  
 Dokonując oceny w kontrolowanych zakładach stanu przestrzegania przepisów 
dotyczących minimalnych wymagań dla maszyn do obróbki skrawaniem metali należy 
jednoznacznie stwierdzić, że w dziedzinie tej w dalszym ciągu istnieje szereg 
nieprawidłowości. W oparciu o wyniki kontroli można stwierdzić, iż stan dostosowania maszyn 
w zakresie przystosowania do wymagań minimalnych jest niezadowalający, a stwierdzone 
nieprawidłowości stwarzają potencjalne zagrożenia wypadkowe. Przyczyny ujawnionych 
nieprawidłowości są w  niewłaściwym podejściu  pracodawców, służb bhp, oraz lekceważenia 
zagrożeń przez samych pracowników i osoby sprawujące nadzór. Pracodawcy nie przywiązują 
należytej wagi do opracowania i udostępnienia pracownikom instrukcji bezpiecznej obsługi 
poszczególnych maszyn ze wskazaniem na zachowanie się w sytuacjach nietypowych 
możliwych do przewidzenia. Szereg nieprawidłowości i zaniedbań dotyczył braku urządzeń 
ochronnych (wrzecion, uchwytów samocentrujących, przekładni układów napędowych).  

Niewłaściwy stan techniczny eksploatowanych maszyn jest również następstwem 
braku inwestycji ze strony pracodawców w poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy zwłaszcza 
w małych zakładach zatrudniających do kilku pracowników. 

Ze względu na nieznajomość przez większość pracodawców obowiązujących w tej 
dziedzinie przepisów i często braku z ich strony inicjatywy mającej na celu dostosowanie 
maszyn do wymagań  minimalnych, co podyktowane jest niejednokrotnie brakiem środków 
finansowych, likwidacja zaniedbań w tym zakresie w wielu przypadkach następowała dopiero 
w wyniku realizacji decyzji inspektorów pracy. 

 
 

OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH PRZY EKSPLOATACJI 
WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM 
 
 Kontrole prowadzono pod kątem eksploatacji wózków w magazynach 
wielkopowierzchniowych oraz pozostałych miejscach wykonywania przez nie pracy. 
 
Magazyny wielkopowierzchniowe 
 

Skontrolowano 10 zakładów branż przetwórstwa przemysłowego (6 zakładów), handlu 
(3 zakłady), magazynowania i przechowywania towarów (1 zakład).  Pod względem struktury 
zatrudnienia: 
- w przedziale do 9 zatrudnionych - 1 kontrola, 
- w przedziale od 10 do 49 zatrudnionych - 1 kontrola, 
- w przedziale od 50 do 249 zatrudnionych - 4 kontrole, 
- w przedziale od 250 i więcej zatrudnionych - 6 kontroli podmiotów. 
Działania kontrolne dotyczyły eksploatacji 87 wózków i wykazały m.in.: 
- brak lub zniszczone urządzenia sygnalizujące i ochronne - 7 przypadków, 
- nie zabezpieczenie wózka przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione - 7 

przypadków, 
- niepoddanie wózków kontroli przed przekazaniem do użytkowania - 13 przypadków,  
- brak rejestru kontroli wózków - 14 przypadków. 
Kontrolą objęto 85 pracowników obsługujących wózki i stwierdzono: 
- uchybienia dot. nieposiadania lub niepoddania w terminie szkoleniu wstępnemu - 20 

pracowników, 
- niedostosowanie programu instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp - 40 pracowników,  
- niepoddanie okresowym badaniom lekarskim - 8 pracowników,  
- nieposiadanie wymaganych kwalifikacji do obsługi wózka - 3 pracowników. 
Podczas kontroli w zakresie ograniczenia zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków 
jezdniowych wydano ogółem 82 decyzje, w tym 25 decyzji ustnych oraz 57 decyzji na piśmie, 
z czego : 
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- 12 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności, art. 108 kpa, 
- 4 decyzje wstrzymania eksploatacji wózka, 
- 3 decyzje skierowujące do innych prac 3 pracowników. 
W wyniku postępowania wykroczeniowego nałożono 3 mandaty (za 4 wykroczenia) na łączną 
kwotę 3500 zł oraz zastosowano 1 środek wychowawczy (za 2 wykroczenia). 
 
Decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalności z art. 108 kpa, dotyczyły m.in.: 
- braku zabezpieczenia wózków przed uruchomieniem przez osoby nieuprawnione, 
- przywrócenia sprawności technicznej wózka, 
- dostarczenia odzieży roboczej pracownikom obsługujący wózki, 
- poddania pracownika szkoleniu wstępnemu w zakresie BHP. 

Decyzje skierowania do innych prac pracowników, związane były z kierowaniem 
wózkiem z napędem silnikowym z mechanicznym układem podnoszenia - przez pracowników 
nieposiadających odpowiednich kwalifikacji do kierowania wózkami oraz wykonywanie pracy 
bez środków ochrony głowy lub  ochron, które utraciły cechy ochronne. Decyzje wstrzymujące 
eksploatacje wózków widłowych wynikały ze złego stanu technicznego.  
 
Pozostałe miejsca wykonywania pracy przy użyciu wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym  
 
 Działaniami kontrolnymi objęto 43 zakłady, m.in. 19 zakładów przetwórstwa 
przemysłowego, 18 prowadzących działalność handlową, 2 branży budowlanej, eksploatujące 
145 wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Główne nieprawidłowości związane  
z eksploatacją wózków jezdniowych dotyczyły: 
- braku oznakowania wózka przeznaczonego tylko do przemieszczania ładunku zakazem 

przemieszczania osób - 22 wózki, 
- niewłaściwego stanu technicznego wózka (np. brak oświetlenia, sygnału dźwiękowego, 

niesprawne pasy bezpieczeństwa, zniszczone ogumienie) - 22 wózki,  
- braku zabezpieczenia wózka przed uruchomieniem przez osoby nieuprawnione  

- 25 wózków,  
- braku rejestrów kontroli - 28 wózków,  
- braku decyzji UDT zezwalającej na eksploatację - 7 wózków,  
- braku sporządzonych na piśmie zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych  

w 23 zakładach,   
- nieoznakowania dróg transportowych i komunikacyjnych, niewłaściwego stanu 

technicznego  w 19 zakładach.  
 
 Kontrolę związaną z zatrudnianiem osób obsługujących wózki przeprowadzono  
w stosunku do 284 pracowników. Kwalifikacji do obsługi nie posiadało 4 pracowników,  
7 pracownikom nie udzielono imiennych zezwoleń na kierowanie wózkiem na terenie zakładu.  
 
Przykłady nieprawidłowości. 

         
 

Fot. 1. Zniszczone ogumienie wózka - niewłaściwy stan techniczny 
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Fot. 2. Przykłady zniszczonej nawierzchni dróg transportowych 

 
 Przywrócenie stanu zgodnego z prawem wymagało wydania 188 decyzji, w tym 32 
nadano rygor natychmiastowej wykonalności z art.108 Kpa. W wyniku postępowania 
mandatowego nałożono 10 mandatów na łączną kwotę 13.000zł.  

Analizując kontrole w zakresie ograniczenia zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym, należy stwierdzić, że poczynając od 
przygotowania pracownika do pracy, poprzez techniczne zagadnienia związane z eksploatacją 
wózków, a kończąc na organizacji pracy podczas kontroli, stwierdzono szereg 
nieprawidłowości, które występują w mniejszym lub większym stopniu. 

Przy obecnym postępie technicznym, pracodawcy mają szerokie możliwości, jeżeli 
chodzi o zmniejszenie lub wyeliminowanie zagrożeń związanych z kolizją wózków, poczynając 
od technicznych, a kończąc na organizacyjnych środkach ochrony. Przykładami środków 
ograniczających jest stosowanie odpowiednio oznakowanych stref braku ruchu pojazdów, 
pieszych, stosowanie luster bezpieczeństwa poprawiających widoczność, tablic z napisami 
ostrzegawczymi, oznakowania dróg i przejść dla pieszych.  
 

Wyniki przeprowadzonych kontroli potwierdzają występowanie podobnych 
nieprawidłowości jak w latach ubiegłych. Systematyczne kontrole wpływają na poprawę stanu 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych  
z napędem silnikowym. Wózki jezdniowe, które znajdują szerokie zastosowanie w wielu 
branżach, wymagają specjalistycznej obsługi przez pracowników posiadających odpowiednie 
kwalifikacje. Praca operatora wózka widłowego jest zajęciem bardzo odpowiedzialnym 
zarówno ze względu na życie ludzkie, jak i straty materialne, jakie może spowodować 
niewłaściwe operowanie ładunkiem czy poruszanie się wózkiem na terenie zakładu pracy. 

 
Należy zwrócić uwagę, że mimo postępu technicznego wciąż jeszcze mało 

powszechne jest stosowanie rozwiązań technicznych przez producentów wózków,  
których wprowadzenie poprawiłoby znacznie bezpieczeństwo eksploatacji, np. wyposażanie 
wózków w:  
- urządzenia określając zbliżanie się do przeszkód lub innych osób w pobliżu wózka  

i ładunku, wyłączające ruch wózka w przypadku możliwości potrącenia bądź najechania 
wózkiem, 

- sygnalizację niezapiętego pasa i obowiązkowego postoju, gdy operator nie wypełni 
obowiązku jego zapięcia, 

- możliwości włączania ograniczników prędkości - indywidualnie na danym wózku bądź 
systemowo w przypadku większego natężenia ruchu wózków na poszczególnych 
odcinkach w zakładzie poprzez programowanie wózków, 

- urządzenia, monitorującego aktualną masę ładunku, kąt pochyłu masztu, maksymalną  
i aktualną wysokość podnoszenia. 

Powyższe rozwiązania techniczne nawet przy braku rozwiązań organizacyjnych wpłynęłyby 
znacznie na poprawę bezpieczeństwa w transporcie wewnątrzzakładowym. 
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CZYNNIKI SZKODLIWE WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKU PRACY 
 
 W środowisku pracy, ze względu na działalność produkcyjną, występuje 
nagromadzenie różnego rodzaju czynników, w tym czynników szkodliwych. Czynnik szkodliwy 
to taki czynnik, którego oddziaływanie na pracownika prowadzi lub może prowadzić do 
schorzenia (choroby zawodowej) lub innego uszczerbku na zdrowiu związanego  
z wykonywaną pracą. Wśród czynników szkodliwych wyróżniamy czynniki fizyczne (np. hałas), 
czynniki chemiczne (np. kwasy) i pyły (np. pyły drewna twardego). Występowanie 
niekorzystnych efektów na organizm ludzki, po narażeniu na te czynniki - stanowi  
o konieczności ochrony pracowników. 
 W ramach działalności kontrolnej, prowadzono kontrole ukierunkowane na 
występowanie czynników szkodliwych, poprzez realizacje następujących tematów: 
- ograniczanie zagrożeń środowiska pracy związanych z czynnikami rakotwórczymi  

i mutagennymi , 
- zagrożenia związane z występowaniem hałasu w środowisku pracy, 
- kontrola przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych, 
- kontrola dotycząca problematyki REACH,  
- eliminowanie zagrożeń związanych z niewłaściwą organizacja pracy w strefach zagrożenia 

wybuchem. 
 
 

CZYNNIKI RAKOTWÓRCZE I MUTAGENNE 
 
 Realizując zadanie w zakresie ograniczania zagrożeń środowiska pracy, związanych  
z czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi, przeprowadzono kontrole w 15 podmiotach.  
Były to głównie zakłady produkcyjne, zajmujące się obróbką drewna twardego, zatrudniające 
do 9 pracowników (stanowiły one 53% wszystkie skontrolowanych zakładów), jak też stosujące 
substancje i mieszaniny o działaniu rakotwórczym (np. przy kontroli jakości leków, w procesie 
sterylizacji gazowej, analiz chemicznych w laboratoriach). W kontakcie z czynnikami 
rakotwórczymi zatrudnionych było 258 pracowników, w tym 117 kobiet. 
 
Nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli polegały m.in. na: 
- nieprzekazaniu do OIP informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, 

czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym - 
dotyczy 7 pracodawców (47% ogółu), tj. 3 z nich nie przekazało informacji o narażeniu 
pracowników na pyły drewna twardego, 3 o narażeniu na substancje/mieszaniny  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym oraz 1 o narażeniu na promieniowanie 
jonizujące lub prowadzeniu rejestru prac - dotyczy 2 pracodawców (13% ogółu), 

- nieprowadzeniu rejestru pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie  
z czynnikami - 2 pracodawców nie prowadzi rejestru pracowników, a u 6 pracodawców 
stwierdzono uchybienia w tym zakresie (53%), 

- braku pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników o działaniu rakotwórczym stwierdzono 
w 4 zakładach (26,7%),  

- nieuwzględnieniu w programie szkoleń bhp zagadnień związanych z zagrożeniami 
czynnikami w 4 zakładach (27%),  

- braku oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne w 9 zakładach 
(60,0% skontrolowanych),  

- niewyposażenia 23 pracowników (spośród 72 kontrolowanych) w środki ochrony 
indywidualnej chroniące przed czynnikami chemicznymi w 6 zakładach, tj. w odzież 
ochronną, w środki ochrony rąk, ochrony twarzy i oczu, oraz ochrony nóg.   

W zakresie wymagań odnośnie rejestru czynników szkodliwych, kart charakterystyki 
substancji, oznakowania pojemników, zbiorników niebezpiecznych substancji, wentylacji 
pomieszczeń pracy, szkoleń okresowych i badań lekarskich pracowników nie stwierdzono 
większej liczby nieprawidłowości.  

Wydane środki prawne to 113 decyzji (w stosunku do 14 pracodawców, które dotyczyły 
1.259 pracowników) oraz 30 wniosków w wystąpieniach.  



Sprawozdanie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rok 2015 
str. 63 

HAŁAS W ŚRODOWISKU PRACY 
 

Celem kontroli dotyczących zagrożeń związanych z występowaniem hałasu  
w środowisku pracy było ustalenie, czy pracodawcy podejmują oraz prowadzą  działania  
w celu ograniczenia i eliminowania hałasu występującego w środowisku pracy w zakładach 
pracy różnych branż, a także ocena w przypadku podejmowanych działań w tym zakresie. 
Temat realizowany był w 60 zakładach pracy zatrudniających 6.611 osób, tj.:  
- 11 zakładów zatrudniających do 9 osób, 
- 16 zakładów zatrudniających od  10 do 49 osób, 
- 23 zakłady zatrudniających od 50 do 249 osób, 
- 9 zakładów zatrudniających 250 i więcej osób. 
 
Liczba osób narażonych na hałas 

Liczba osób 
Narażonych na hałas 
(eksponowanych bez 
względu na poziom) 

Zagrożonych tj. 
eksponowanych na hałas w 
warunkach przekroczenia 

wartości dopuszczalnej NDN 
Ogółem 3066 168 

w tym: kobiet 878 44 

młodocianych 0 0 

pracujących w porze nocnej 869 20 
 

W większości przypadków były to zakłady produkcyjne: wytwarzające elementy  
z tworzyw sztucznych, szkła, zajmujące się wytwarzaniem konstrukcji metalowych oraz 
wyrobów z metalu, aluminium, produkcją mebli, obróbką cieplną elementów uchwytów, 
obróbką drewna i produkcją stolarki otworowej, elementów z drewna, wyrobów tartacznych, 
zakłady wytwarzające żywność, działalność związaną z naprawą nadwozi samochodowych  
i lakierowaniem. Na podstawie profilu działalności zakładów stwierdzono, że najczęściej 
występującymi źródłami hałasu w przeważającej liczbie były maszyny i urządzenia do obróbki 
drewna i produkcji mebli, maszyny stosowane w produkcji  spożywczej (mięsnej) oraz  
w produkcji szkła i wyrobów z tworzywa sztucznego, maszyny do produkcji wyrobów 
tytoniowych, maszyny i urządzenia stosowane przy obróbce metalu oraz cięciu kamienia. 
            We wszystkich skontrolowanych zakładach pracy badania i pomiary były wykonywane 
przez akredytowane laboratoria, co pozwalało na prawidłowy dobór środków ochrony 
indywidualnej. Biorąc pod uwagę wielkość zakładów pracy, to te największe podejmowały 
największą liczbę działań w celu obniżenia poziomu hałasu do dopuszczalnych wartości, 
poprzez m.in.: monitorowanie poziomu hałasu, rotację pracowników, zmianę położenia lub 
wymianę maszyn, wygłuszanie maszyn, zwiększenie obsady obsługi maszyn. 
 

Legenda: 
1. Maszyny do produkcji stolarki PCV. 
2. Maszyny do zgrzewania tworzyw 
sztucznych. 
3. Maszyny do obróbki kamienia. 
4. Maszyny do wytwarzania produktów 
z tworzyw sztucznych. 
5. Maszyny i urządzenia do produkcji 
wyrobów prefabrykowanych (z betonu). 
6. Maszyny do produkcji wyrobów 
tytoniowych. 
7. Obrabiarki do drewna. 

 
 
 
 
 

 

1 1 2 2 1

14
16

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7

Il
o

ść
 m

as
zy

n

RODZAJE (przeznaczenie ) MASZYN

PRZEKROCZENIA NDN HAŁASU STWIERDZONE W 
CZASIE KONTROLI



Sprawozdanie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rok 2015 
str. 64 

Grupy maszyn, przy obsłudze których stwierdzono najwięcej przypadków przekroczeń NDN 
hałasu, tj. 85dB:  
- obrabiarki do drewna: istotny wpływ na wartość NDN miały w szczególności duże 

prędkości obrotowe narzędzi skrawających oraz charakter procesu skrawania i obróbki 
drewna, a także rozmieszczenie (zagęszczenie) maszyn (od 1,05 do 3,98 x NDN), 

- wysokoobrotowe maszyny do tworzyw sztucznych oraz maszyny do produkcji stolarki PCV 
- hałas poprzez wysokie obroty (od 2,95 do 5,86 x NDN),  

- maszyny do obróbki kamienia, gdzie przyczyną przekroczenia wartości NDN był sposób 
prowadzenia procesu cięcia kamienia (cięcie kamienia  na sucho) oraz hałas emitowany 
przez pracujące elementy maszyn (wartość 2,51 x NDN), 

- maszyny przeznaczone do zgrzewania elementów z tworzywa sztucznego z uwagi na 
zastosowanie zgrzewarki ultradźwiękowej  stwierdzono przekroczony maksymalny poziom 
ciśnienia akustycznego w paśmie tercjowym 20 kHz hałasu ultradźwiękowego  
(wynik 1,08 x NDN), 

- maszyny przeznaczone do produkcji wyrobów prefabrykowanych przekroczenie wartości 
NDN było spowodowane przez wibrujące elementy maszyn (wibroprasy) oraz ruchome 
elementy maszyn (wartość 3,47 x NDN). 

 
Najczęściej występujące nieprawidłowości (% stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do 
liczby badanych pracowników): 
- nieudostępnianie ochronników słuchu po przekroczeniu wartości progów działania - 13%, 
- brak doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas i indywidualnych 

cech pracowników - 8%, 
- nieprzekazanie instrukcji użytkowania i konserwacji ochronników słuchu - 45%, 
- nieuwzględnianie w ocenie ryzyka zawodowego w zakresie hałasu informacji takich jak 

poziom i czas narażenia, skutków zdrowotnych - 29%, 
- nieuwzględnianie w programie szkoleń w zakresie bhp zagadnień dot. wyników oceny 

ryzyka zawodowego - 20%. 
 

W wyniku kontroli wydano 114 decyzji nakazowych i skierowano 22 wnioski  
w wystąpieniach. Nałożono też 4 mandaty karne w łącznej kwocie 4.000zł.  
Na skalę oraz rodzaj nieprawidłowości stwierdzonych przez inspektorów pracy podczas 
prowadzenia kontroli tematycznych dotyczących zagrożeń związanych z występowaniem 
hałasu w środowisku pracy miały wpływ: 
- nieznajomość wymogów przepisów rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z  dnia 05.08.2005r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas 
lub drgania mechaniczne. 

- traktowanie zagrożenia hałasem jako zagadnienia małoistotnego, 
- brak środków pieniężnych na wprowadzanie rozwiązań technicznych oraz 

organizacyjnych, eksploatacja maszyn  i urządzeń w złym stanie technicznym,  
- niedbałość pracowników w zakresie użytkowania dostarczonych przez pracodawców 

środków ochrony indywidualnej, 
- lekceważenie obowiązku terminowego wykonywania badań i pomiarów natężenia hałasu 

w środowisku pracy. 
 
 

PRODUKTY BIOBÓJCZE 
 
 Inspektorzy pracy dokonali 27 kontroli zakładów stosujących do odkażania produkty 
biobójcze z I kategorii 4 grupy. Produkty stosowane były przez pracowników w następujących 
grupach zakładów, według wielkości: 
- do 9 zatrudnionych pracowników - 10 podmiotów, 
- od 10 do 49 pracowników - 12 podmiotów, 
- od 50 do 249 pracowników - 5 podmiotów. 
Łącznie wykonywało pracę 728 osób, w tym 690 na podstawie stosunku pracy.  
Na bezpośrednie działanie preparatów biobójczych było narażonych 202 pracowników.   
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W grupie kontrolowanych podmiotów, 11 stanowiły zakłady przetwórstwa spożywczego 
(przetwórstwo mięsne, piekarnie, cukiernie, przetwórstwo rybne), 8 handlu i hotelarstwa 
(hurtownie spożywcze, kuchnie w gastronomii), 4 dostawcy wody, 2 prowadziły działalność 
profesjonalną (deratyzacyjna, dezynfekcja i dezynsekcja), pozostałe (2) - działalność 
rekreacyjną (baseny, pływalnie). 

 
Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości. 
 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba zakładów,  
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

Uwagi 

Karta charakterystyki 13 
Na 38 skontrolowanych produktów 
biobójczych brak lub niewłaściwa karta 
charakterystyki (ponad 34,0%) 

Instrukcja postępowania z 
produktami biobójczymi lub 
niewłaściwa instrukcja 

13 
Na 37 -  brak lub niewłaściwie  opracowane 
instrukcje oraz nieudostępnienie ich 
pracownikom (ponad 35,0%) 

Oznakowanie opakowania 
numerem pozwolenia lub 
wpisem do rejestru 

7 
Na 38 skontrolowanych produktów 
biobójczych ponad 18,0 % opakowań nie 
spełniało tego wymogu 

Pozwolenie na wprowadzenie do 
obrotu produktu biobójczego 

4 
Na 36 skontrolowanych produktów 
biobójczych ponad 11,0 % nie posiadało 
pozwolenia 

Oznakowanie opakowania 
informacją dotyczącą 
bezpośrednich zagrożeń oraz 
wskazówek odnośnie udzielania 
pierwszej pomocy 

7 

Na 38 skontrolowanych produktów 
biobójczych ponad 18,0 % opakowań nie 
spełniało tego wymogu lub informacje były 
nieprawidłowe 

 
 Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło opracowania właściwej instrukcji postępowania 

z produktem biobójczym. Wprawdzie jest to działanie profilaktyczne, jednak istotne przy 
zatrudnianiu pracowników. Brak tych instrukcji ma odzwierciedlenie w niewłaściwie 
dokonywanych ocenach ryzyka zawodowego. W dalszym ciągu problemem jest posiadanie 
właściwej karty charakterystyki i zapoznanie z jej treścią pracowników odpowiedzialnych za 
stosowanie produktu biobójczego. Inne stwierdzone nieprawidłowości występują z powodu 
braku świadomości, że preparaty chemiczne stanowią zagrożenie dla zdrowia lub życia 
człowieka. W tych zakładach, w których były przeprowadzane wcześniej kontrole inspekcji 
pracy dokonano opracowania procedur dotyczących postępowania ze związkami 
chemicznymi występującymi w stosowanych preparatach biobójczych.   
 
W zakresie wyposażenia pracowników stosujących preparaty biobójcze w środki ochrony 
indywidualnej kontrole wykazały: 
- brak odpowiedniej odzieży ochronnej (dotyczyło 19 pracowników), 
- nieprzekazanie pracownikom instrukcji postępowania z produktami biobójczymi (lub 

niewłaściwa instrukcja), instrukcji użytkowania środków ochrony indywidualnej (rąk, twarzy 
i oczu) oraz inne nieprawidłowości dotyczące stosowania produktów biobójczych - 
dotyczyło 12 pracowników), 

- używanie odzieży ochronnej niespełniającej wymagań zasadniczych, w tym 
nieoznakowanej znakiem CE (dotyczyło 55 pracowników), 

- niedostarczenie pracownikom odzieży roboczej i obuwia roboczego (dotyczyło  
2 pracowników). 

 
Kontrole zakładów wykazały nieuwzględnianie zagrożeń przy kontakcie pracownika ze 

stężonymi związkami chemicznymi znajdującymi się w tych preparatach. Stan zagrożenia 
uwidacznia się dopiero przy bliższym kontakcie z miejscem składowania stężonych produktów 
i stosowania roztworów roboczych. Większość personelu tych zakładów nie widzi zagrożeń, 
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tłumacząc to brakiem zatruć, poparzeń, uczuleń. Nie stanowi również przeszkody dla 
większości pracodawców brak, nieczytelna lub niewłaściwa informacja na etykiecie produktu, 
brak ulotki informacyjnej, brak informacji o bezpośrednich i ubocznych skutkach stosowania, 
brak kart charakterystyki danego preparatu lub niezgodność zapisów w karcie charakterystyki 
z etykietą umieszczona na jednostkowym opakowaniu, itd. 

Bezpośredni kontakt człowieka ze żrącymi związkami chemicznymi wskazuje, że 
zagrożenia występują. Nieświadomość lub bagatelizowanie zagrożeń może doprowadzić do 
wystąpienia zachorowań lub wypadków przy pracy.   
 
 

KONTROLE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI REACH 
 

REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) - rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) reguluje kwestie stosowania chemikaliów poprzez ich 
rejestracje, ocenę oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i wprowadzanie 
ograniczeń obrotu. REACH ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia  
i środowiska w tym propagowanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez 
chemikalia. 

 
Kontrolą objęto 8 zakładów zajmujących się produkcją produktów spożywczych  

z mleka np. serów, śmietan, kefirów itp. W trakcie procesu technologicznego stosowane są 
tam substancje i mieszaniny chemiczne, służące do czyszczenia, odtłuszczania i odkażania 
aparatury wchodzącej w skład linii technologicznej. Pięć zakładów zatrudniało od 50 do 249 
pracowników i trzy - powyżej 250 pracowników. Liczba pracujących w kontakcie z czynnikami 
chemicznymi wyniosła ogółem 502 osoby, w tym 303 kobiety. W mleczarniach nie stwierdzono 
zatrudniania pracowników młodocianych w narażeniu na substancje i mieszaniny chemiczne. 
Kontrolowani pracodawcy zatrudniali ogółem 5160 osób, w tym 4804 w ramach stosunku 
pracy. Wśród zatrudnionych znajdowało się 2172 kobiety. 
 
Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości  

Zagadnienie objęte kontrolą 

Liczba kontrolowanych 
zakładów, w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

Uwagi – przykłady 

Spis substancji i mieszanin 
niebezpiecznych 

6 

W 1 zakładzie nie opracowano spisu stosowanych 
czynników chemicznych stwarzających zagrożenie, 
natomiast w 5 przypadkach stwierdzono, iż 
dokument nie jest aktualny. 

Karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznych 

3 

W 2 zakładach stwierdzono brak karty charakterystyki 
dla dwóch substancji, oraz w jednym zakładzie 
niewłaściwe karty charakterystyki dla 6 substancji. 
Kontrolą objęto 38 substancji stwarzających 
zagrożenie. 

Karty charakterystyki 
mieszanin 

7 

W 3 zakładach stwierdzono nieposiadanie kart 
charakterystyki dla trzech mieszanin, oraz w sześciu 
przypadkach stwierdzono niewłaściwe karty 
charakterystyki dla łącznie 29 mieszanin. Kontrolą 
objęto karty charakterystyki dla 76 mieszanin 
sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie. 

Oznakowanie 
pojemników/opakowań 
substancji i mieszanin 

6 

W 6 zakładach stwierdzono nie oznakowanie 
opakowań w sposób umożliwiający identyfikację ich 
zawartości (dot. 14 czynników chemicznych), oraz w 
jednym z tych zakładów stwierdzono nieprawidłowe 
oznakowanie opakowań. 
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Oznakowanie magazynów, 
zbiorników i miejsc 
magazynowania/ 
składowania 

4 
W 2 przypadkach nie oznakowano pomieszczenia 
magazynowego, natomiast w pozostałych 2 
zakładach oznakowanie było nieprawidłowe. 

Instrukcje bhp dotyczące 
postępowania z materiałami 
szkodliwymi dla zdrowia i 
niebezpiecznymi 

8 

W 4 zakładach stwierdzono brak opracowania 
jakichkolwiek instrukcji bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie postępowania z materiałami 
szkodliwymi czy niebezpiecznymi, natomiast w 
przypadku kolejnych 4 zakładów stwierdzono w tym 
zakresie nieprawidłowości. 

Instrukcje magazynowania 7 
W 3 zakładach nie opracowano wymaganego 
dokumentu, natomiast w 4 przypadkach instrukcja 
magazynowania sporządzona była nieprawidłowo. 

Instrukcje użytkowania 
środków ochrony 
indywidualnej 

5 
W 5 zakładach stwierdzono nieopracowanie 
wymaganej dokumentacji. 

Dobór miejsca 
składowania/przechowywan
ia chemikaliów 

5 

W 1 z kontrolowanych zakładów stwierdzono 
niezorganizowanie miejsca magazynowania/ 
składowania chemikaliów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa pracy, natomiast w 4 przypadkach 
stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości. 

 
W ramach kontroli wydano 70 decyzji, w tym 4 obarczono rygorem natychmiastowej 

wykonalności. Wydane decyzje dotyczyły łącznie 2246 pracowników. Wydano również 4 wnioski 
zawarte w 3 wystąpieniach, które dotyczyły łącznie 240 pracowników. W trzech zakładach 
ukarano odpowiedzialne osoby za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.   

Uwzględniając wyniki kontroli, należy uznać, że stan przestrzegania przepisów prawa 
pracy w tym zakresie nadal jest niezadawalający. Przeprowadzone kontrole wykazały,  
iż pracownicy produkcji posiadają jedynie ogólną wiedzę o obowiązkach związanych ze 
stosowaniem czynników chemicznych. Niestety równie niewielką wiedzą, w zakresie 
obowiązków wynikających ze stosowania czynników chemicznych, wykazali się pracownicy 
wykonujący w zakładach pracy zadania służby bhp. Przeprowadzane w spółdzielniach 
mleczarskich systemy jakości, wprowadzające w zakładach pracy wymagania nie są zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa pracy, często są źródłem zaniedbań oraz braku 
odpowiednich dokumentów. Brak kompetencji wykazywanych przez osoby wykonujące,  
w zakładach zadania służby bhp, często są powodem nieprawidłowego opracowywania 
dokumentacji wewnątrzzakładowej. Instrukcje zawierają podstawowe wymogi postępowania  
i zachowania pracownika. Nie odnoszą się do faktycznych zagrożeń uzależnionych od 
warunków panujących w danym zakładzie. 
 
 

ORGANIZACJA STANOWISK PRACY W STREFACH ZAGROŻENIA 
WYBUCHEM 
 
 Przeprowadzono kontrole w 17 zakładach, w których występuje zagrożenie związane 
z wybuchem, m.in. podczas procesu malowania natryskowego i proszkowego, stosowania 
żywicy poliestrowej oraz stosowania procesu technologicznego z użyciem sypkich palnych 
produktów rolnych. W zakładach zatrudnionych było łącznie 2.794 pracowników, natomiast  
w miejscach występowania atmosfery wybuchowej oraz w kontakcie z substancjami 
chemicznymi  pracowało 267 osób.  
 
Najliczniejszą grupę stanowiły nieprawidłowości dotyczące:  
- niezastosowania środków technologicznych ograniczających występowanie atmosfery 

wybuchowej i źródeł zapłonu (7 zakładów), np. brak wyposażenia malarni w posadzkę 
antystatyczną, uziemienia pistoletu natryskowego, 
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- braku określania terminów przeprowadzania przeglądów stosowanych środków 
ochronnych (11 zakładów), 

- niewłaściwego wyznaczenia w pomieszczeniach pracy stref zagrożenia wybuchem  
(6 zakładów), 

- braku wyposażenia w środki ochrony indywidualnej pracowników zatrudnionych w strefach 
zagrożenia wybuchem, np. ubranie antyelektrostatyczne, maski przeciwpyłowe (na ogólną 
liczbę 12 osób nieprawidłowości stwierdzono w stosunku do 84),  

- oznakowania znakiem ostrzegawczym „EX” miejsc występowania atmosfery wybuchowej 
(uchybienia stwierdzono w 30 przypadkach na 49 skontrolowanych), 

- oceny ryzyka zawodowego (na 17 stanowiskach spośród 27 skontrolowanych), 
- niewłaściwego wyposażenia 71 pracowników (z grupy 133) w środki ochrony indywidualnej 

chroniących przez czynnikami chemicznymi, 
- zakresu stosowania substancji i mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie. 

                                    

                                                                                                                                                                                                      
 

Fot. 1. Podręczny magazynek substancji chemicznych - brak porządku, niewłaściwe magazynowanie 
Fot. 2. Widok stanowiska pracy do mieszania składników farb i mycia pistoletów 

 
W wyniku kontroli wydano łącznie 154 decyzje, w tym 29 decyzji ustnych i 125 decyzji 

na piśmie (dotyczyły łącznie 1453 pracowników), 30 decyzji z rygorem natychmiastowej  
wykonalności na podstawie art. 108 §1 kpa, 1 decyzję skierowującą do innych prac  
5 pracowników. Ponadto skierowano 40 wniosków w wystąpieniach (dotyczyły łącznie  
707 pracowników). Nałożono na kontrolowanych pracodawców 8 mandatów, na łączną  
kwotę 9.800 zł. 
 

Sporządzana w przeważającej liczbie zakładów dokumentacja dotycząca 
bezpieczeństwa w związku z zatrudnianiem pracowników w wyznaczonych strefach 
zagrożenia wybuchem nie spełnia nadal wymagań określonych przepisami. Wśród  
15 kontrolowanych zakładów brak oceny zanotowano w 4 zakładach, a niepełną lub 
nieprawidłową ocenę w 9 innych. W 2015 roku w ok. 65% zakładów stwierdzono brak oceny 
lub nieprawidłowe jej przeprowadzenie (w 2014r. 87%). W 4 z 17 zakładów pracodawcy nie 
mieli świadomości konieczności stosowania rozporządzenia do już istniejących stanowisk 
pracy. W kolejnych 7 zakładach (41%), w których istniały dokumenty powołujące się na ww. 
rozporządzenie stwierdzono w nich uchybienia wskazujące na brak przygotowania 
merytorycznego osób dokonujących oceny ryzyka związanego z możliwością zaistnienia 
wybuchu. 

Pojawiające się coraz liczniej na terenie województwa podlaskiego spełniające 
wymagania przepisów dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem są najczęściej autorstwa 
kilku osób przeważnie zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową. Podejmowane 
przez pracodawców liczne działania w celu wyeliminowania zagrożenia wybuchem nie mają 
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często bezpośredniego związku z dokonywaną oceną ryzyka i treścią dokumentu 
zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem. Pracodawcy nie doceniają roli tego 
instrumentu i bazują nadal na doświadczeniu, szczególnie na etapie projektowania instalacji. 
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.  
 
 

OBNIŻENIE POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO W GRUPIE 
ZAKŁADÓW O WYSOKIEJ SKALI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH 
(„WZMOŻONY NADZÓR”) 
 
 Kontrole w powyższym zakresie prowadzone są w zakładach o wysokiej skali zagrożeń 
zawodowych. Kontrolami objęte były 3 zakłady produkujące wyroby betonowe oraz  
oprzyrządowanie do obrabiarek do drewna i metali. Rok 2015 był ostatnim w 3- letnim okresie 
prowadzenia tzw. wzmożonego nadzoru nad tymi zakładami.  
 

Przeprowadzono ogółem 6 kontroli w zakładach, w których na dzień 31.12.2015r. pracę 
świadczyło ogółem 410 osób, z czego 363 w ramach stosunku pracy, w tym 47 kobiet,  
z których 11 w wieku powyżej 55 lat oraz 26 mężczyzn w wieku powyżej 60 lat.  

Wydano ogółem 45 decyzji (w tym 17 decyzji o rygorze natychmiastowej wykonalności 
na podst. art. 108 KPA). Nie wydawano decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn, jak też 
decyzji wstrzymujących prace. Do pracodawców skierowano ponadto 2 wystąpienia 
zawierające 5 wniosków. Na 1 osobę kierującą pracownikami nałożono 1 mandat karny  
za 2 wykroczenia przeciwko prawom pracownika.   
 
Zagadnienia bezpieczeństwa pracy najczęściej ujmowane w decyzjach 
 

Zagadnienia objęte kontrolą 
(wg kodów klasyfikacji)* 

Liczba zakładów, w których 
stwierdzono nieprawidłowości 

Maszyny i urządzenia techniczne 27 decyzji w 3 zakładach 

Obiekty i pomieszczenia pracy 4 decyzje w  2 zakładach 

Zaplecze hig.-sanitarne i środki higieny osobistej 4  decyzje w  2 zakładach 

Transport  3  decyzje w  2 zakładach 

Narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi 3  decyzje w  2 zakładach 

Dokumentacja dotycząca oceny ryzyka zawodowego  2  decyzje w  1 zakładzie 

Urządzenia i instalacje energetyczne 1  decyzja w  1 zakładzie 

Magazynowanie i składowanie 1  decyzja w  1 zakładzie 

Maszyny i urządzenia techniczne 27 decyzji  w 3 zakładach 

 
Przyczyny stwierdzonych naruszeń prawa:  
- trudności finansowe pracodawców przez co są oni zmuszeni do ograniczania kosztów,  

we wszystkich dziedzinach łącznie z bezpieczeństwem pracy, co skutkuje m.in. 
powstrzymywaniem się przez nich od przeprowadzania cyklicznych remontów obiektów 
oraz konserwacji maszyn i urządzeń technicznych,  

- niska świadomość w zakresie ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy, 
co skutkuje lekceważeniem zasad oraz przepisów bhp zarówno po stronie pracodawcy, 
jak i pracowników, 

- nieprzywiązywanie należnej wagi do poszczególnych zagadnień zarówno przez 
pracowników nadzoru, jak i zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji, 

- nieznajomość przepisów przez osoby kierujące pracownikami.  
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Działania podjęte w zakładach mające na celu poprawę warunków pracy, to m.in.  
- opracowanie i wdrożenie programu działań organizacyjno- technicznych w zakresie 

ograniczenia ryzyka związanego z hałasem, polegających na: posadowieniu maszyn 
emitujących ponadnormatywny hałas na tłumiących podkładach; stosowaniu 
elastomerowej izolacji uderzających o siebie i o produkowane wyroby metalowych 
elementów maszyn; stosowaniu 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 12 stanowiskach pracy. 
Ponadto pracowników wyposażono w ochronniki słuchu spełniające wymagania 
zasadnicze, tj. wkładki douszne 3M lub montowane do hełmów ochronnych słuchawki 
uniwersalne Peltor Optima I typu H510A, 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. Oznakowano też strefy zagrożenia hałasem na halach produkcyjnych. 
Pracownicy zatrudnieni w ponadnormatywnym hałasie nie pracują w godzinach 
nadliczbowych, 

- modernizując i uzupełniając osłony lub inne urządzenia ochronne, zabezpieczające przed 
możliwością bezpośredniego dostępu pracowników do strefy niebezpiecznej, poprawiono 
bezpieczeństwo przy obsłudze 35 maszyn i urządzeń technicznych, w tym m.in. 10 
chwytaków służących do przenoszenia za pomocą suwnic podkładów oraz  
w 3 wciągarkach linowych, poprawiono tym samym warunki pracy 68 pracownikom, 

- hale produkcyjne oraz w pomieszczenia higieniczno- sanitarne - dokonano wymiany  
w halach produkcyjnych świetlików dachowych, poprawiając tym znacznie jakość 
oświetlenia dziennego, poprawiono warunki pracy oraz warunki higieniczno- sanitarne  
140 pracownikom. 

W żadnym z kontrolowanych zakładów nie zanotowano chorób zawodowych.  
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 w perspektywie 3- letniej 
uległ znaczącej poprawie. 
 
 

EGZEKWOWANIE PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW BHP PRZY 
PRACACH ZWIĄZANYCH Z POZYSKIWANIEM I ZRYWKĄ DREWNA 
 

Przeprowadzono 23 kontrole przedsiębiorców - zakładów usług leśnych (zwani dalej 
ZUL), w celu sprawdzenia przestrzegania w zakładach przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pozyskiwaniu i zrywce drewna. 

 
Podstawową formą zatrudnienia, stosowaną w kontrolowanych zakładach był stosunek 

pracy (92 pracowników), uzupełniany stosowaniem umów cywilno- prawnych. Umowy zlecenia 
lub umowy o dzieło zawierano w 11 zakładach. Prace w ramach umów zlecenia wykonywało 
30 osób (25% kontrolowanych) i dotyczyło to głównie rolników, wykonujących dorywczo 
zrywkę surowca stosowego własnymi ciągnikami, podejmujących dodatkową działalność 
zarobkową oraz osób zatrudnianych dorywczo, tymczasowo przy pracach uprzątających lub 
zabiegach hodowlanych. Część pracodawców zlecało prace podwykonawcom.  
 
W liczbie 95 wydanych ogółem zarządzeń nakazowych znajduje się: 
- 12 decyzji skierowania (łącznie 10 pracowników) do innych prac, ze względu na: 

 brak uprawnień wymaganych do obsługi pilarek łańcuchowych - 3 decyzje dotyczące 
1 pracownika i 2 osób wykonujących prace na podstawie umów cywilnoprawnych, 

 brak uprawnień UDT, wymaganych do obsługi żurawi - 2 decyzje dotyczące  
2 pracowników, 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rok 2015 
str. 71 

 brak uprawnień wymaganych do kierowania ciągnikami zrywkowymi - 1 decyzja 
wydana dotycząca 1 pracownika, 

 wykonywanie pracy pilarkami bez wymaganych antyprzecięciowych ochron kończyn 
dolnych- 3 decyzje dotyczące 3 pracowników, 

 wykonywanie pracy na powierzchni leśnej bez wymaganych hełmów ochronnych lub 
ochron twarzy- 3 decyzje dotyczące 3 pracowników. 

- 11 decyzji wstrzymujących prace łącznie 32 pracowników, którzy wykonywali prace  
w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym m.in.: 

 decyzje wstrzymujące prace pilarkami łańcuchowymi ze względu na niestosowanie 
antyprzecięciowych ochron kończyn dolnych, 

 eksploatacja uszkodzonego wychwytnika piły łańcuchowej, 

 nie zapewnienie skutecznego nadzoru nad wykonywaniem prac, 

 nie stosowanie wymaganych technik pracy, polegających na zachowaniu wymaganych 
parametrów ścinki drzew. 

 
Postępowanie mandatowe stosowano do: 
- 2 przedsiębiorców, na łączną kwotę 2000 zł, za popełnienie łącznie 4 wykroczeń. 
- 10 pracodawców, na łączną kwotę 12 600 zł, za popełnienie łącznie 36 wykroczeń,  
 
Realizacja wydanych środków prawnych doprowadziła do poprawy warunków pracy i stanu 
praworządności w zakładach, i tak między innymi: 
- zlikwidowano w 17 zakładach bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia  

42 pracowników, wykonujących prace niezgodnie z obowiązującą technologią 
wykonywania pozyskiwania drewna. Nieprawidłowości dotyczyły stosowania 
nieprawidłowych technik ścinki drzew, braku zachowania wymaganych stref 
bezpieczeństwa pomiędzy stanowiskami pracy, niezapewnienia co najmniej 2-osobowego 
wykonywania prac, stosowania niesprawnych technicznie pilarek, niestosowania 
wymaganych środków ochrony indywidualnej,  

- wyegzekwowano w 2 zakładach uzyskanie decyzji UDT, zezwalających na użytkowanie 
łącznie 2 żurawi hydraulicznych, 

- odsunięto w 6 zakładach od prac łącznie 7 osób (pracowników lub osób wykonujących 
prace w ramach umów zlecenia), które nie posiadały kwalifikacji wymaganych do obsługi 
pilarek, żurawi przenośnych lub ciągnika zrywkowego, 

- wyeliminowano w 4 zakładach nieprawidłowości w zakresie dopuszczania do pracy łącznie 
5 pracowników bez wymaganych szkoleń z bhp wstępnych lub okresowych, 

- wyegzekwowano przeprowadzenie badań profilaktycznych dla łącznie 5 pracowników, 
wyegzekwowano w 8 zakładach dokonanie prawidłowej oceny ryzyka zawodowego oraz 
zapoznanie łącznie 7 pracowników z wynikami dokonanej oceny ryzyka, 

- wyegzekwowano w 4 zakładach zapewnienie realizacji zadań służby bhp, co dotyczyło 
łącznie 9 pracowników, 

- wyegzekwowano w 4 zakładach utworzenie systemu pierwszej pomocy przedlekarskiej, 
 
Podstawowe przyczyny naruszeń prawa 
- tolerowanie przez pracodawców nieprzestrzegania przepisów dotyczących wykonywania 

prac w lesie. Organizujący i nadzorujący prace zainteresowani są głownie szybkim ich 
wykonaniem, w jak największym rozmiarze, nie uwzględniając bezpiecznego sposobu, 

- niedbalstwo pracodawców i odpowiedzialnych pracowników, 
- brak skutecznego nadzoru nad wykonywaniem prac (nieprawidłowości miały miejsce  

w czasie nieobecności pracodawców w miejscu prac), 
- brawurę i lekceważenie zagrożeń przez pracowników. Szereg błędów, zwłaszcza  

w zakresie stosowania wymaganych technik pracy i środków ochrony indywidualnej, 
wynikało w głównej mierze z nieprawidłowych zachowań pracowników, lekceważenia 
zagrożeń i braku prawidłowych nawyków bezpiecznego wykonywania prac, 

- niezapewnianie przez pracodawców odpowiednio wykwalifikowanej służby bhp  
lub posiadanie służby bhp, która nie realizuje swoich obowiązków, 
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- ograniczone środki finansowe pracodawców na inwestycje w technikę i technologie, 
zapewniające poprawę stanu bezpieczeństwa pracy. Brak gwarancji ciągłości  
wykonywania usług, ogranicza możliwość uzyskania kredytów na poważne inwestycje, 

- niekorzystne uwarunkowania, obowiązujące przy zlecaniu prac. Podstawowym kryterium 
uzyskania zlecenia na prace, jest minimalna cena za usługę. Przedsiębiorca dysponujący 
sprzętem i pracownikami generuje koszty stałe na poziomie wyższym niż firma 
jednoosobowa. Chęć wygrania przetargu, skutkuje koniecznością zaniżenia stawek  
i w konsekwencji późniejszym wykonywaniem prac poniżej kosztów robocizny. Związane  
z tym oszczędności, powodują powstawanie wielu dodatkowych zagrożeń. 

 
 

ZAPEWNIENIE BEZPIECZNYCH WARUNKÓW  PRACY   
W  ZAKŁADACH NOWO POWSTAŁYCH 

 
Kontrole przeprowadzono w 31 zakładach, w tym w 15 zakładach przetwórstwa 

przemysłowego (produkcja spożywcza, metalowa, wyrobów tekstylnych, z drewna),  
7 zakładach zajmujących się sprzedażą  detaliczną i hurtową, w 3 zakładach  prowadzących 
działalność gastronomiczną i hotelarską  oraz w 6 zakładach prowadzących  działalność  
np.w zakresie dostawy wody. Zatrudniały one ogółem  665 osób w ramach stosunku pracy 599 
pracowników, w tym 118 kobiet. Główne nieprawidłowości to: 
- na objętych kontrolą  260 pracowników, pracodawcy nie posiadali programów instruktażu 

stanowiskowego w stosunku do 73 pracowników,   
- brak oceny ryzyka zawodowego na 40 stanowiskach pracy (ze zbadanych 126), 
- ocenę utrzymania maszyn i urządzeń w stanie zapewniającym bezpieczeństwo 

użytkowania przeprowadzono w stosunku do 193 maszyn i urządzeń, w których  
stwierdzono  brak zabezpieczeń stref niebezpiecznych lub nieprawidłowe osłony  
w 53 maszynach,  

- nieutworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy u 8 pracodawców.  
Nie wystąpiły uchybienia w zakresie zapewnienia  pomieszczeń pracy  odpowiednich do 
prowadzonej działalności. Osiem zakładów, w tym wszystkie zakłady o największym 
zatrudnieniu, wybudowały nowe obiekty.  

 
Najmniej nieprawidłowości stwierdzono w zagadnieniach dotyczących: stosowania 

przez pracowników  sprawnych środków ochrony indywidualnej , zapewnienia pomieszczeń 
pracy odpowiednich do stosowanych technologii, zapewnienia  odpowiedniej powierzchni 
stanowisk pracy, wyposażenia stanowisk pracy w maszyny i urządzenia spełniające 
wymagania oceny zgodności czy też użytkowanie maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Zastosowane środki prawne: 301 decyzji, w tym:  55 decyzji podlegających wykonaniu 
z art.108 kpa, 5 decyzji wstrzymania prac, 15 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn, 
urządzeń oraz 2 decyzje skierowania do innych prac 2 pracowników. Decyzje wstrzymania 
prac nakazywały wyposażenie wiertarek kadłubowych, pras w osłony lub inne urządzenie 
ochronne  zabezpieczające pracownika przed pochwyceniem  przez wiertło, wrzeciono, przed 
dostępem do strefy zgniatania walców, a także zapewnienia urządzenia do oburęcznego 
sterowania. Decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn dotyczyły wstrzymania eksploatacji 
maszyn i linii technologicznych z powodu braku zabezpieczeń stref niebezpiecznych lub  
niewłaściwej konstrukcji osłon.  Nałożono 4 mandaty z 11 wykroczeniami na kwotę 5.700zł. 
 

 

Nieprawidłowości  
 

Liczba zakładów, w których  

wystąpiły nieprawidłowości 
w 2015 roku  

Liczba zakładów, w których 

wystąpiły nieprawidłowości  
w 2014 roku 

Przygotowanie do pracy 25 23 

Maszyny i urządzenia techniczne 18 14 

Urządzenia i instalacje energetyczne 18 17 

Narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi  19 15 
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Na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakładach nowo powstałych najwięcej 
nieprawidłowości  z zakresu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy  stwierdzono  
w zakładach przetwórstwa przemysłowego. Ze względu na występujące procesy 
technologiczne i eksploatację maszyn oraz urządzeń występuje większe ryzyko doznania 
urazów  uszkodzenia ciała  przez pracowników przy obsłudze maszyn czy przy  innych 
czynnościach wykonywanych w procesie technologicznym.  

Należy stwierdzić, że skala ujawnionych nieprawidłowości jest wyraźnie uzależniona 
od wielkości zakładu, branży (obróbka metali), postępowania pracodawcy i jego świadomości. 
Stwierdzone nieprawidłowości niejednokrotnie wynikają z nieznajomości lub nieprawidłowej 
interpretacji przepisów bezpieczeństwa pracy przez pracodawców i średni nadzór techniczny. 
W małych zakładach pracodawcy szczególną uwagę przywiązują do sprzedaży towarów  
i usług, do produkcji wyrobów i ich sprzedaży, mniej do przestrzegania przepisów w zakresie 
np. oceny ryzyka zawodowego, programów szkoleń z zakresu bhp dostosowanych do 
zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, czy tworzenia służby bhp, ze względu na 
dodatkowe koszty prowadzenia  działalności. 
 
 

KONTROLE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W PRZEDSZKOLACH 
NIEPUBLICZNYCH – TEMAT WŁASNY OIP BIAŁYSTOK 
 

Przeprowadzono 31 kontroli w przedszkolach niepublicznych, w których pracowało  
498 osób, w tym na podstawie umów cywilnych 153 osoby, 17 podmiotów 
samozatrudniających się, w ramach stosunku pracy 320 pracowników, w tym  303 kobiety.  
 W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wystosowali do pracodawców 
48 decyzji i 261 wniosków w wystąpieniach, skierowali 1 wniosek do sądu o ukaranie  
(2 wykroczenia), wystawili 2 mandaty (8 wykroczeń), zastosowano 8 środków wychowawczych 
(22 wykroczenia).     
   
Najwięcej i najistotniejsze nieprawidłowości wystąpiły w zakresie stosunku pracy, czasu pracy, 
wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy: 
- stosunek pracy - brak lub nieprawidłowe informacje o warunkach zatrudnienia stwierdzono 

u 23 pracodawców (w odniesieniu do 82 pracowników), nieprawidłowości w prowadzeniu 
akt osobowych stwierdzono u 19 pracodawców (w odniesieniu do 106 pracowników), brak 
obwieszczenia o systemie i rozkładzie czasu pracy oraz okresie rozliczeniowym czasu 
pracy u 8 pracodawców (w odniesieniu do 35 pracowników), zawarcie umów cywilnych 
zamiast umów o pracę u 4 pracodawców (w odniesieniu do 4 pracowników). 

- czas pracy - nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy 
stwierdzono u 23 pracodawców (w odniesieniu do 118 pracowników); brak określenia  
w umowach o pracę dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar 
czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy stwierdzono 
u 12 pracodawców (w odniesieniu do 20 pracowników), których przekroczenie uprawnia 
pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia; brak 
rozkładów czasu pracowników wykonujących pracę w systemie zmianowym  
u 7 pracodawców (w odniesieniu do 40 pracowników); zatrudnianie pracowników powyżej 
przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy stwierdzono u 4 pracodawców (w odniesieniu  
do 7 pracowników),   

- wynagrodzenia za pracę - niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych stwierdzono u 11 pracodawców (w odniesieniu do 38 pracowników); 
nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę stwierdzono u 4 pracodawców  
(w odniesieniu do 22 pracowników); niewypłacenie wynagrodzenia za pracę stwierdzono 
u 2 pracodawców (w odniesieniu do 5 pracowników); niewypłacenie lub zaniżenie 
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy stwierdzono  
u 8 pracodawców (w odniesieniu do 10 pracowników).  
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- w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy stwierdzono: nieprawidłowości dotyczące 
braku lub nieprawidłowo sporządzonej oceny ryzyka zawodowego u 10 pracodawców  
w odniesieniu do 35 pracowników, nie ustalenie zasad przydziału środków ochrony 
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego u 9 pracodawców w odniesieniu do 39 
pracowników oraz nie utworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy u 5 pracodawców. 

 
Przykłady uzyskanych efektów: 
- ze stwierdzonych 4 przypadków zawarcia umów cywilnych zamiast umów o pracę,  

3 zostały uregulowane przez inspektorów poleceniami ustnymi i jeszcze w trakcie kontroli 
zawarte zostały z pracownikami umowy o pracę. Znaczna liczba osób świadczących pracę 
na podstawie umów cywilno- prawnych (153 osoby z 497 zatrudnionych, tj. 30,8%) wynika 
z faktu, że w przedszkolach niepublicznych zatrudnionych jest wielu nauczycieli - 
specjalistów (muzyków, plastyków, nauczycieli języków, tańca, nauczycieli gry w szachy 
itp.), którzy realizują swoje zajęcia w niewielkim wymiarze w wielu przedszkolach 
niepublicznych i nie są zainteresowani zawarciem umowy o pracę,  

- 17 pracodawców założyło imienne karty ewidencji czasu pracy, 7 pracodawców po 
wystąpieniach inspektorów zaczęło sporządzać rozkłady czasu pracy dla pracowników 
świadczących pracę zmianową,  

- 11 pracodawców wypłaciło 43 pracownikom wynagrodzenie za pracę w godzinach 
nadliczbowych w łącznej kwocie 8.269zł.  

- 2 pracodawców wypłaciło 5 pracownikom wynagrodzenie za pracę w łącznej  
kwocie 5.931zł, 

- 8 pracodawców wypłaciło 10 pracownikom ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy w łącznej kwocie 3.739 zł        

         
Zarówno w ocenie pracodawców jak i w ocenie inspektora pracy przyczynami 

nieprawidłowości jest nieznajomość przepisów. W niepublicznych przedszkolach obowiązują 
w zakresie czasu pracy, wynagrodzeń i stosunku pracy przepisy ustawy Kodeks pracy. 
Natomiast pracodawcy, na przykład przy ustalaniu rozkładów czasu pracy nauczycielom 
uwzględniają zasady wynikające z ustawy Karta Nauczyciela. Takie działanie powodowało 
planowanie i podejmowanie przez nauczycieli pracy drugi raz w tej samej dobie, co generowało 
godziny nadliczbowe, za które nauczycielom nie był wypłacany dodatek do wynagrodzenia.  
W kontrolowanych przedszkolach wiele osób zatrudnionych było na podstawie umów 
cywilnych.  
 
 

KONTROLE PRZEPISÓW BHP W KOTŁOWNIACH I CIEPŁOWNIACH 
– TEMAT WŁASNY OIP BIAŁYSTOK 
 

Kontrolowano stan bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnianych w obiektach,  
w których użytkuje się urządzenia i instalacje ciepłownicze (przy prowadzeniu eksploatacji 
urządzeń energetycznych nie zatrudniano kobiet oraz pracowników młodocianych). 

W wyniku przeprowadzonych 21 kontroli wydano ogółem 254 zarządzenia nakazowe, 
w tym 146 zarządzeń na piśmie (44 decyzje z art. 108 kpa, 5 decyzji wstrzymujących pracę,  
6 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn oraz  2 decyzje skierowujące do innych prac  
3 pracowników) i 108 decyzji ustnych. Przedmiotowe decyzje dotyczyły bezpieczeństwa  
i higieny pracy 1.745 pracowników. Nałożono 5 mandatów karnych w sprawie 9 wykroczeń  
na kwotę 5.000zł oraz zastosowano 2 środki wychowawcze.   
 
Kontrole wykazały m.in. następujące nieprawidłowości: 
 
w zakresie organizacji pracy 
- 7 pracodawców nie opracowało wykazów prac szczególnie niebezpiecznych, natomiast  

w  3 przypadkach wykazy w/w rodzaju były nieprawidłowe, 
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- w 4 zakładach nie opracowano wykazów rodzajów prac, które winny być wykonywane 
przez co najmniej 2 osoby, natomiast w  3  przypadkach wykazy opracowano wadliwie, 

- 4 pracodawców nie opracowało wykazów prac wykonywanych w warunkach szczególnego 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego przy urządzeniach energetycznych, natomiast  
w 2 zakładach wykazy były niewłaściwie opracowane, 

- 5 pracodawców nie udzieliło pisemnego upoważnienia pracownikom do prowadzenia  
eksploatacji urządzeń energetycznych, 

- w 5 zakładach wystąpiły nieprawidłowości w zakresie rejestracji czynników szkodliwych 
dla zdrowia, natomiast w 5 zakładach w obowiązującym terminie nie przeprowadzono 
pomiarów hałasu i zapylenia na stanowiskach obsługi urządzeń ciepłowniczych. 

Przyczyną powyższych uchybień jest brak wiedzy o zmianie przepisów bhp dotyczących 
eksploatacji urządzeń energetycznych wśród pracodawców oraz osób kierujących pracą, która 
miała miejsce w październiku 2013 roku. Służby bhp pracodawców nie śledzą zmian  
w przepisach, w związku  z czym nie przekazują kierownictwu i służbom ruchu energetycznego 
informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym. 
 
w zakresie przygotowania do wykonywania pracy  
- w 5 zakładach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania okresowych 

szkoleń w dziedzinie bhp dotyczące 22 pracowników, 
- w 4 zakładach stwierdzono brak zapoznania pracowników z instrukcjami obsługi 

eksploatowanych urządzeń energetycznych dotyczące 12 pracowników. 
Analiza powyższych uchybień wskazuje na brak koordynacji oraz przepływu informacji 
pomiędzy kadrą kierowniczą i osobami pełniącymi zadania z zakresu służby bhp. Z wyjaśnień 
uzyskanych w trakcie kontroli od pracowników nadzoru wynika, że stałe zmniejszanie stanu 
zatrudnienia w zakładach oraz obciążenie dodatkowymi zadaniami pracowników 
prowadzących eksploatację urządzeń energetycznych ograniczają możliwości 
przeprowadzania okresowych szkoleń bhp, w związku z czym wykazy prac szczególnie 
niebezpiecznych oraz prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby nie są aktualizowane na 
bieżąco. 
 
w zakresie dokumentacji technicznej eksploatowanych urządzeń i instalacji 
energetycznych 
- w 2 zakładach nie wprowadzono do stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń 

ciepłowniczych, 
- w 10 zakładach nie opracowano instrukcji eksploatacji urządzeń ciepłowniczych 

użytkowanych na ich terenie. 
 
w zakresie stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych  
- w 3 zakładach użytkowano przenośniki taśmowe nawęglania bez osłon stref 

niebezpiecznych - nieprawidłowości dotyczyły 6 urządzeń, 
- w 1 zakładzie użytkowano przenośnik zgrzebłowy biomasy oraz wygarniacz bez 

zabezpieczenia stref niebezpiecznych pochwytu na całej długości pomieszczenia bunkra 
biomasy, 

- w 3 zakładach użytkowano kotły bez osłon stref niebezpiecznych urządzeń 
transportujących paliwa w rejonie komór paleniskowych (dotyczące 6 kotłów),  

- w 3 zakładach użytkowano przenośniki taśmowe i zgrzebłowe odżużlania bez osłon stref 
niebezpiecznych. 

Brak przeprowadzania kontroli stanu bhp i wyposażenia stanowisk pracy przez służby bhp był 
główną przyczyną występujących nieprawidłowości. Do przedmiotowych zaniedbań 
przyczyniło się również lekceważenie obowiązków przez osoby kierujące pracą pracowników 
oraz bagatelizowanie zagrożeń.  
 
w zakresie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 
- 15 operatorom kotłów nie zapewniono ochron twarzy zabezpieczających przed działaniem 

promieniowania i temperatur powyżej 50 stopni C, 
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- 17 operatorom kotłów nie zapewniono środków ochrony indywidualnej rąk 
zabezpieczających skutecznie przed działaniem wysokich temperatur, 

- stwierdzono brak wyposażenia 43 pracowników zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń 
energetycznych narażonych na działanie wysokich temperatur w odzież o właściwościach 
trudnopalnych. 

     
w zakresie obiektów i pomieszczeń pracy związanych z eksploatacją urządzeń 
energetycznych 
- we wszystkich zakładach wystąpiły nieprawidłowości dotyczące nieutrzymywania ciągów 

komunikacyjnych w obrębie urządzeń ciepłowniczych w należytym stanie technicznym  
i zapewnienia ich drożności polegające na niewłaściwym doborze miejsc składowania 
materiałów i innych urządzeń, 

- w 9 zakładach wystąpiły nieprawidłowości dotyczące zamykania drzwi prowadzących do 
pomieszczeń ruchu energetycznego uniemożliwiające bezpieczne opuszczenie tych 
obiektów, 

- w 3 zakładach wystąpił brak oznakowania minimalnego poziomu wody na hydrometrach 
naczyń wzbiorczych, natomiast w innym niewłaściwie wykonano zabezpieczenie tego 
naczynia przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia wody,   

- na terenie 3 zakładów stwierdzono brak mechanicznej wentylacji nawiewno- wywiewnej  
w halach kotłów, natomiast w 4 przypadkach wystąpiły nieprawidłowości dotyczące 
drożności kanałów nawiewno- wywiewnych wentylacji grawitacyjnej,  

 
w zakresie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych 
- w 7 zakładach nie opracowano instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych 

niskiego napięcia użytkowanych na ich terenie, natomiast w 2 zakładach nie opracowano 
instrukcji eksploatacji urządzeń o napięciu powyżej 1 kV,  

- w 3 zakładach stwierdzono brak skutecznej ochrony przeciwporażeniowej dla 
eksploatowanych urządzeń elektrycznych. 

- w 4 zakładach stwierdzono brak skutecznego zabezpieczenia instalacji elektrycznych 
przed uszkodzeniem mechanicznym. 

 
Z kompleksowej oceny stanu przestrzegania przepisów bhp w kontrolowanych 

podmiotach wynika, że w zakresie organizacji bezpiecznej pracy występują liczne 
nieprawidłowości wymagające podjęcia przez pracodawców działań obejmujących cały obszar 
zagadnienia, w obszarze przygotowania do wykonywania pracy pracowników występują 
nieliczne niekorzystne zjawiska, które zostały niezwłocznie wyeliminowane a wymagają 
jedynie bieżącego nadzoru ze strony pracodawców. Prowadzona dokumentacja techniczna 
eksploatowanych urządzeń energetycznych winna zostać kompleksowo zaktualizowana  
w zakresie bhp, a pracowników należy ponownie zapoznać z jej treścią. W trakcie kontroli 
pracownikom zapewniono właściwy, sprawny i spełniający wymagania sprzęt ochronny, 
narzędzia pracy oraz środki ochrony indywidualnej. W wyniku kontroli obiekty i pomieszczenia 
pracy związane z eksploatacją urządzeń energetycznych zostały należycie oznakowane,  
a trwałość tego oznakowania winna być poddawana bieżącej kontroli zakładowej. Urządzenia 
i instalacje energetyczne winny być objęte bieżącą kontrolą służb pracodawców  
z zachowaniem postanowień instrukcji ich eksploatacji i uwzględnieniem należytego 
dokumentowania pomiarów potwierdzających ich sprawność. 
 
 

KONTROLE W ZAKŁADACH PROWADZĄCYCH OBRÓBKĘ 
KAMIENIA – TEMAT WŁASNY OIP BIAŁYSTOK 
 

Przeprowadzono 38 kontroli u pracodawców lub przedsiębiorców zatrudniających  
do 9 pracowników lub osób na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz 1 kontrolę  
u pracodawcy zatrudniającego od 10 do 49 pracowników (w tym przypadku 14 pracowników), 
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W kontrolowanych zakładach pracę wykonywało ogółem 124 pracujących, w tym 86 
osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Nie stwierdzono wykonywania pracy przez 
podmioty samozatrudniające się, pracowników młodocianych, niepełnosprawnych lub 
cudzoziemców.  
Wydano ogółem 377 decyzji nakazowych (297 decyzji pisemnych zawartych w 44 nakazach 
oraz 80 decyzji ustnych), w tym: 
- 76 z rygorem natychmiastowej wykonalności z art. 108 kpa, 
- 10 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn (w 5 zakładach), 
- 8 decyzji wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych, 
- 2 decyzje skierowania do innych prac dotyczącą 2 pracowników. 
Za popełnione wykroczenia zastosowano 4 mandaty karne kredytowane na łączną kwotę 
4.100 zł, za popełnienie łącznie 10 wykroczeń oraz 5 środków wychowawczych,  
w tym 4 ostrzeżenia i jedno pouczenie, za popełnienie łącznie 13 wykroczeń, 
 
Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to:  
 
Obiekty i pomieszczenia pracy 
- brak zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych (ryzyko kolizji z przeszkodami, potknięcia 

się, upadku lub uderzenia w stopnie schodów, stropy itp.) - nieprawidłowość stwierdzono 
w 7 zakładach, 

- w zakresie rodzaju i wielkości pomieszczeń higieniczno- sanitarnych, nieprawidłowość 
stwierdzono w 7 zakładach, 

- niewłaściwe lub niedostateczne wyposażenie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych, 
nieprawidłowość stwierdzono w 7 zakładach. 
 

Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie 
- brak wymiany powietrza w pomieszczeniach pracy oraz higieniczno- sanitarnych, 

nieprawidłowość stwierdzono w 3 zakładach, 
- niewłaściwa wymiana powietrza - pomieszczenia higieniczno- sanitarne, nieprawidłowość 

stwierdzono w 3 zakładach, 
- brak urządzeń wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji - pomieszczenia higieniczno- 

sanitarne, nieprawidłowość stwierdzono w 2 zakładach, 
 
Stanowiska i procesy pracy 
- brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 

nieprawidłowość stwierdzono w 6 zakładach, 
- brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, nieprawidłowość stwierdzono  

w 3 zakładach, 
- brak zabezpieczenia otwartych obiektów technologicznych (zbiorniki, kanały, osadniki itp.), 

otworów technologicznych, nieprawidłowość stwierdzono w 3 zakładach, 
- brak instrukcji magazynowania i składowania, nieprawidłowość stwierdzono  

w 10 zakładach,  
 

Maszyny i urządzenia techniczne 
- brak urządzeń ochronnych lub niewłaściwe urządzenia ochronne w różnego rodzaju 

eksploatowanych maszynach w głównej mierze w maszynach do obróbki kamienia, 
nieprawidłowość stwierdzono w ponad 25 skontrolowanych zakładach, 

- brak instrukcji bhp dotyczących obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
nieprawidłowość stwierdzono w 8 zakładach, 

- brak lub nieprawidłowości dotyczące elementów sterowniczych mających wpływ  
na bezpieczeństwo obsługi maszyn w różnego rodzaju eksploatowanych maszynach  
w głównej mierze w maszynach do obróbki kamienia, nieprawidłowość stwierdzono  
w ponad 15 skontrolowanych zakładach, 

- brak lub nieprawidłowości dotyczące urządzenia do uruchomienia oraz całkowitego lub 
awaryjnego zatrzymania, nieprawidłowość stwierdzono w ponad 13 skontrolowanych 
zakładach, 
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Urządzenia i instalacje energetyczne 
- brak lub niewłaściwa ochrona podstawowa urządzeń i instalacji elektrycznych, 

nieprawidłowość stwierdzono w ponad 8 skontrolowanych zakładach, 
- brak badań ochrony podstawowej urządzeń i instalacji elektrycznych, nieprawidłowość 

stwierdzono w 17 skontrolowanych zakładach, 
- brak badań ochrony przy uszkodzeniu urządzeń i instalacji elektrycznych, nieprawidłowość 

stwierdzono w 13 skontrolowanych zakładach, 
 
Transport 
- brak lub nieodpowiednie instrukcji w sprawie zasad bezpiecznego postepowania przy 

ręcznych i zmechanizowanych pracach transportowych, nieprawidłowość stwierdzono  
w 10 zakładach, 

 
Narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi 
- brak aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

- hałasu, nieprawidłowość stwierdzono w 10 zakładach, 
- brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej - ochrony słuchu, oczu i twarzy 

nieprawidłowość stwierdzono w 5 zakładach, 
 
Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości to: 
- brak zainteresowania pracodawców poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. W pierwszej 

kolejności przedsiębiorcy dążą do poprawy wyników sprzedaży, co wiąże się głównie  
z polepszaniem jakości produkowanych wyrobów oraz zwiększaniem produkcji. 
Pozytywnym aspektem w tym względzie jest jednak fakt, że część przedsiębiorców 
przeważnie nieświadomie, w celu poprawy jakości i zwiększenia ilości produkowanego 
asortymentu decyduje się na zakup maszyn nowoczesnych, czy automatyzację procesów 
technologicznych, co bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i higieny 
pracy zatrudnionych pracowników.  

- słaba znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez 
pracodawców i korzystanie przez nich tylko w ograniczonym stopniu z pomocy lub 
konsultacji jednostek wyspecjalizowanych w zakresie zapewnienia wymaganego poziomu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- nieznajomość zagrożeń zawodowych występujących w procesach produkcyjnych - 
zarówno przez pracodawców oraz pracowników, wynikająca m.in. z niewłaściwej oceny 
ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz braku lub niewłaściwie 
przeprowadzanych szkoleń w dziedzinie bhp. 

- niewłaściwe i nierzetelne wypełnianie zadań przez osoby pełniące w zakładach obowiązki 
służby bhp. 

- niski poziom fachowości osób pełniących zadania służby bhp. W większości przypadków 
są to osoby nie znające realiów pracy przy obróbce kamienia, mające tylko ogólną wiedzę.  

- dążenie do ograniczenia kosztów prowadzonej działalności, poprzez m.in.: wyposażanie 
stanowisk pracy w maszyny i urządzenia techniczne wykonane we własnym zakresie lub 
w innych zakładach rzemieślniczych, często niespełniających podstawowych wymogów 
bezpieczeństwa i zakup maszyn tańszych, nie spełniających wymagań zasadniczych. 

 
 

EGZEKWOWANIE SPEŁNIANIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ BHP 
DLA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH – TEMAT WŁASNY OIP 
BIAŁYSTOK 
 

Celem realizowanego zadania było rozpoznanie i wyeliminowanie zagrożeń 
związanych z eksploatacją w zakładach pracy maszyn i urządzeń technicznych różnego 
przeznaczenia wprowadzonych do obrotu przed 1 maja 2004r.  
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Przeprowadzono 77 kontroli u 76 pracodawców różnych branż. Wszystkie 
skontrolowane podmioty, były to zakłady produkcyjne, głównie branży drzewnej i metalowej 
oraz kamieniarskie, wykorzystujące przedmiotowe maszyny i urządzenia techniczne  
w prowadzonych procesach technologicznych. W kontrolowanych zakładach pracę świadczyło 
łącznie 4650 osób, z czego 4516 w ramach stosunku pracy, w tym 1374 kobiety oraz 12 
młodocianych. Podczas kontroli ocenie pod kątem spełniania wymagań minimalnych 
inspektorzy pracy objęli łącznie 330 maszyn i urządzeń technicznych, zwane dalej maszynami, 
z 450 użytkowanych przez pracodawców, z czego zastrzeżenia zgłosili do 270 (60% ogółu 
kontrolowanych). Były to najczęściej obrabiarki do drewna, metali, maszyny do obróbki 
kamienia oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych. 

Oględziny maszyn dokonane w trakcie trwania czynności kontrolnych wykazały,  
iż w dalszym ciągu w znacznej liczbie zakładów wiele maszyn wyprodukowanych przed 
01.05.2004r. nie spełnia wymagań minimalnych. Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło nie 
wykonania w maszynach prawidłowych osłon lub innych urządzeń ochronnych, 
zapobiegających dostępowi do stref niebezpiecznych, niezapewnienia w nich odpowiednich 
elementów sterowniczych, oznakowania tych elementów, a także nie wyposażenia maszyn  
w urządzenia służące do zatrzymania awaryjnego, a także całkowitego odłączania maszyn  
od źródła zasilania energią elektryczną, niedokonywania przez pracodawców 
udokumentowanych kontroli maszyn, jak też braku opracowania i udostępniania zatrudnionym 
pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących ich obsługi czy też 
zawartości tych instrukcji.  

 
Wyniki kontroli wskazywały ponadto, że wykonane w ocenianych maszynach osłony  

i inne urządzenia ochronne często skonstruowane były w sposób niewłaściwy, tj. bez 
zachowania odległości bezpieczeństwa od stref niebezpiecznych - nie zapobiegały całkowicie 
dostępowi do ww. stref, w wielu maszynach osłony powyższe można swobodnie zdemontować 
- bez użycia narzędzi, a ich zdjęcie nie zatrzymywało ruchu roboczego niebezpiecznych 
elementów maszyny. Podczas kontroli stwierdzano też w wielu przypadkach całkowity brak 
osłon lub innych urządzeń ochronnych, zapobiegających możliwości dojścia przez operatora 
do stref niebezpiecznych maszyn. Aż w 227 ze 330 skontrolowanych maszyn stwierdzono 
nieprawidłowości w tym zakresie. 
 

 
 

Wyniki kontroli wskazywały równocześnie na znaczną liczbę nieprawidłowości  
w zakresie dokonywania przez pracodawców kontroli maszyn pod kątem spełniania przez nie 
wymagań minimalnych. Dotyczyło to kontroli wstępnych, jak i okresowych, czy też kontroli po 
zmianie miejsca zainstalowania. Poddając ocenie 330 maszyn, inspektorzy pracy 
zakwestionowali 176 przypadków w tym zakresie. Wiele uchybień stwierdzanych podczas 
kontroli dotyczyło braku lub nieprawidłowo opracowanej instrukcji stanowiskowej dotyczącej 
bezpiecznego użytkowania kontrolowanych maszyn. Niejednokrotnie kontrola maszyn 
związana najczęściej z ich naprawą lub konserwacją nie była przez pracodawców 
dokumentowana w formie pisemnej. Kontrolując 330 wyrobów w tym zakresie, inspektorzy 
pracy nieprawidłowości stwierdzili w przypadku 71 maszyn.  
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Oględziny maszyn dokonane podczas kontroli wykazały też szereg nieprawidłowości 
dotyczących: 
- niewłaściwego oznakowania elementów sterowniczych (brak czytelnych napisów w języku 

polskim lub zrozumiałych symboli, oznakowania w sposób umożliwiający ich identyfikację), 
- urządzeń zatrzymywania awaryjnego (uszkodzone elementy sterujące lub niewłaściwy 

dobór miejsca ich instalacji), 
- rozwiązań eliminujących możliwość samoczynnego uruchomienia maszyn (bez celowego 

zadziałania na układ sterowania) w przypadku ponownego pojawienia się napięcia  
w układzie zasilania po jego zaniku, 

- wyposażenia maszyn w urządzenia służące do całkowitego odłączania ich od źródła 
zasilania energią elektryczną. 

Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 88 z 330 maszyn objętych kontrolą.  
Wymienione wyżej nieprawidłowości stwierdzano najczęściej u pracodawców, którzy we 
własnym zakresie nie dokonali oceny maszyn pod kątem spełniania przez nie wymagań 
minimalnych, jak też u pracodawców kontrolowanych po raz pierwszy, którzy często nie 
zapewnili wykonywania zadań służby bhp w zakładach, jak też sami nie odbyli szkolenia  
w dziedzinie bhp.   

 
Przeprowadzone przez inspektorów pracy kontrole nie wykazały natomiast znacznych 

i rażących nieprawidłowości dotyczących automatycznej sygnalizacji ostrzegawczej przed 
uruchomieniem maszyn, czy stosowanych w maszynach środków ochrony 
przeciwporażeniowej. Usytuowanie maszyn w pomieszczeniach, usytuowanie i organizacja 
stanowisk operatorów przy kontrolowanych maszynach, jak też oświetlenie stanowisk pracy 
przy nich, również nie budziły większych zastrzeżeń. 
 

               
Fot.1 -2. Przykład dostosowania maszyny do spełniania minimalnych wymagań 

 
Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa: 
- słaba znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przez 

pracodawców i korzystanie przez nich tylko w ograniczonym stopniu z pomocy lub 
konsultacji jednostek wyspecjalizowanych w zakresie dostosowywania maszyn do 
wymagań minimalnych, 

- nieznajomość zagrożeń zawodowych występujących w procesach produkcyjnych - 
zarówno przez pracodawców, pracowników, jak i osób dokonujących kontroli maszyn, 
wynikającej m.in. z niewłaściwej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz 
braku lub niewłaściwie przeprowadzanych szkoleń w dziedzinie bhp, 

- lekceważenie zasad oraz przepisów bhp zarówno po stronie pracodawcy,  
jak i pracowników, 

- nierzetelne wypełnianie zadań przez osoby pełniące w zakładach obowiązki służby bhp, 
- przeprowadzanie oceny maszyn przez osoby niekompetentne. 
 
W celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli, podczas których ocenie 
pod kątem spełniania wymagań minimalnych poddano 330 maszyn, inspektorzy pracy wydali: 
- 447 decyzji, w tym 299 w 85 nakazach pisemnych oraz 148 decyzji ustnych, z czego 112 

decyzji o rygorze natychmiastowej wykonalności na podst. art. 108 KPA, 54 decyzje 
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wstrzymujące eksploatację maszyn i 4 wstrzymujące prace wykonywane na maszynach.  
- 10 wniosków ujętych w 8 wystąpieniach.  
Na pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami nałożono 23 mandaty za wykroczenia 
przeciwko prawom pracownika na łączną kwotę 25.300zł. Wobec 2 pracodawców, za 
popełnione wykroczenia przeciwko prawom pracownika, skierowano wnioski o ukaranie do 
sądu rejonowego. W stosunku do 8 osób za popełnione wykroczenia zastosowano środek 
wychowawczy - ostrzeżenie. W stosunku do 2 pracodawców, w związku z rażącymi 
nieprawidłowościami, dotyczącymi nie spełniania przez użytkowane maszyny wymagań 
minimalnych m.in. w zakresie osłon i innych urządzeń ochronnych, skierowane zostały do 
Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
 
 

PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
PREWENCYJNEJ  
 

 

PORADY PRAWNE I TECHNICZNE 
 
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy udzielili łącznie  56.036  porad prawnych  i technicznych, w tym: 
●  w zakładach pracy udzielono łącznie  25.980 porad, tj.: 

-  porad prawnych    -    10.838, 
-  porad technicznych   -    12.922, 
- porad dotyczących legalności zatrudnienia  - 2.220, 

●  w siedzibie OIP i Oddziałach w Łomży i Suwałkach udzielono łącznie 30.056 porad, z czego: 
            -  porad prawnych     -  27.893, 
            -  porad  technicznych    - 650, 
            -  porad dotyczących legalności zatrudnienia - 543, 
           -   innych  -  970. 
 
W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie o 8.171 porad więcej (17,1 %) niż  
w analogicznym okresie 2014 r. Większość porad udzielona była w siedzibie Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Białymstoku i jego Oddziałach w Łomży i Suwałkach.  
Przewagę stanowiły niezmiennie porady prawne i techniczne udzielone telefonicznie - 22.244. 
  W 2015 r. nieznacznie mniejsza była liczba przedstawicieli pracodawców - 12.161 niż 
pracowników - 13.152,  w tym 318 pracowników niepełnosprawnych oraz 1003 byłych 
pracowników, którzy zasięgali porad telefonicznych i osobistych w siedzibie OIP  
i Oddziałach. Ponadto udzielono w omawianym okresie 54 porady prawne  przedstawicielom  
związków zawodowych. 
  
Szacunkowo najczęściej zadawano pytania dotyczące: 
- stosunku pracy (w tym zasad nawiązywania i rozwiązywania, trybu wydawania i treści 

świadectwa pracy) - 10. 567  porad, 
- wynagrodzenia za pracę - 4.701 porad, 
- czasu pracy -  3.418 porad, 
- urlopów wypoczynkowych - 2.425 porad, 
- uprawnień związanych z rodzicielstwem -  1.990 porad, 
- rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących  pracowników 

-  1551 porad., 
- przygotowania pracowników do pracy - 1523 porady. 
Jak zaznaczono, zagadnienia najczęściej poruszane przez pracowników i pracodawców 
dotyczyły wypowiedzeń umowy o pracę (zasadności wypowiedzenia, okresów wypowiedzenia,  
okresów ochronnych przed wypowiedzeniem, a także pod koniec okresu sprawozdawczego 
zasad zawierania umów na czas określony), wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń 
pracowniczych. Częstymi były problemy niewypłacania wynagrodzeń przez pracodawców 
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oraz dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, obniżania 
wynagrodzenia przez pracodawców. Równie częstym co w latach ubiegłych problemem,  
z którym spotykali się pracownicy  Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w 2015 r., 
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 pracodawców oraz 
pracowników zwracała się z prośbą o informację odnośnie interpretacji przepisów  w zakresie 
profilaktycznych badań lekarskich. Wynikało to  ze zmian wprowadzonych do Kodeksu pracy 
1 kwietnia 2015r. oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do 
celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Niezmiennie dużym zainteresowaniem cieszyły się 
przepisy dotyczące wymogów higieniczno- sanitarnych, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia pracy. W okresie letnim wiele pytań  odnosiło się do zagadnień związanych  
z zapewnieniem przez pracodawcę napojów, natomiast w okresie zimowym pojawiał się 
problem odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz posiłków regeneracyjnych. 
Wiele pytań związanych było również   z zapewnieniem przez pracodawcę odzieży i obuwia 
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej. 
 

Inną formą poradnictwa prawnego przewidzianą w działalności profilaktycznej 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku było udzielanie informacji w zakresie prawa 
pracy oraz  bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem mediów. W okresie 
sprawozdawczym odbyło się w Polskim Radiu Białystok 1 nagranie  programu „NASZ GOŚĆ” 
w którym omawiano zmiany dotyczące umów o pracę oraz  12 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 planowanych ostatnich zmian w Kodeksie pracy, dotyczących zawierania 
umów o pracę na czas określony oraz uprawnień związanych z rodzicielstwem.   
 
      Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, chcąc dotrzeć do jak największej liczby 
pracujących, uczestniczył również w Targach Pracy dla Osób Niepełnosprawnych 
organizowanych przez Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 
oraz w Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. 
Niewątpliwym wkładem w rozwój świadomości pracowników  w zakresie prawa pracy były 
prowadzone wykłady i szkolenia.  W ramach kampanii „Zanim podejmiesz pracę”  pracownicy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadzili 21 szkoleń. W okresie sprawozdawczym 
przeprowadzono także 3 spotkania w zakresie dotyczącym zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. Ponadto, odbyło się także jedno spotkanie z pracodawcami oraz drugie  
z osobami bezrobotnymi. Pracownicy przeprowadzili także 8 wykładów w zakładach pracy 
dotyczących mobbingu oraz 1 wykład w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w zakresie 
zmian w Kodeksie pracy.  W ramach współpracy z organizacjami związkowymi, odbyły się 
szkolenia dla społecznych inspektorów pracy w Klubie Społecznego Inspektora Pracy NSZZ 
„Solidarność” Regionu Podlaskiego (11 szkoleń).  
 
 Podsumowując, należy stwierdzić, że w dalszym ciągu istnieje bardzo  duże 
zapotrzebowanie na poradnictwo z zakresu prawa pracy realizowane w siedzibie Okręgowego 
Inspektoratu Pracy i Oddziałach w Łomży i Suwałkach. W 2015 r. z prośbą o udzielenie  porad 
prawnych  i technicznych zgłaszali się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. W dalszym 
ciągu jednak większą część interesantów stanowią pracownicy i byli pracownicy. Z kolei  
z porad technicznych pracodawcy korzystali przede wszystkim podczas prowadzonych 
czynności kontrolnych. Pracodawcy zgłaszali się najczęściej z pytaniami dotyczącymi 
profilaktycznych badań lekarskich, zapewnienia bezpiecznych  i higienicznych warunków 
pracy, w tym również w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy.  

 
 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rok 2015 
str. 83 

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. Działalność w tym 
zakresie z roku na rok rozszerza się, a rok 2015 z jednej strony był kontynuacją części zadań 
z lat poprzednich, z drugiej zaznaczył się na tym polu nowymi pomysłami.  

Mając do czynienia z szerokim spektrum odbiorców - od najmłodszych poczynając, 
poprzez młodzież szkolną, studentów, ludzi wchodzących na rynek pracy, po pracowników, 
kadrę kierowniczą i pracodawców staramy się dostosować zarówno formę przekazu jak i treść 
tych zagadnień aby budować w społeczeństwie świadomość praw i obowiązków, jednocześnie 
pamiętając, iż przekazane najmłodszym podstawowe zasady bezpiecznej pracy mogą 
spowodować, że przyszłe pokolenia będą traktować prawo pracy jako naturalny standard,  
a nie konieczny przymus.  

Poniżej prezentujemy najważniejsze działania w minionym roku. 

 
 
PROGRAM INFORMACYJNO- PREWENCYJNY W BUDOWNICTWIE 

 
Odbiorcami działań prowadzonych w 2015r. przez inspektorów pracy w ramach 

programów informacyjno- prewencyjnych byli wszyscy wykonawcy prac budowlanych, 
zarówno pracodawcy jak i przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników w ramach stosunku 
pracy. Ponadto, biorąc pod uwagę wnioski z przeprowadzonych kontroli (w trakcie których 
niejednokrotnie stwierdzano, że na stanowiska nadzoru technicznego kierowani są ludzie 
młodzi i niedoświadczeni) działania te skierowano również do studentów Politechniki 
Białostockiej. Z jednej strony chcieliśmy połączyć emocje pragnienia podjęcia pracy i związane 
z tym wymogi realizacji terminowości prac oraz spełniania technicznych wymagań na placu 
budowy z przestrogą odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy podległych pracowników.  

 

           
 
Spotkanie zorganizowano w maju 2015r. na terenie Politechniki Białostockiej ze studentami 
ostatnich lat kierunku budownictwa z udziałem Z-cy Okręgowego Inspektora Pracy  
w Białymstoku ds. Nadzoru oraz inspektorów pracy sekcji budowlanej.  
 

W części zasadniczej program prewencyjny był realizowany w dwóch obszarach.  
W jednym prowadzono szkolenia dla pracodawców i osób występujących w ich imieniu  
w zakresie bezpiecznych metod pracy, wymianie tzw. dobrych praktyk i omawianiu przyczyn 
zdarzeń wypadkowych, które wystąpiły na terenie naszego województwa. Natomiast druga 
forma tych działań dodatkowo zawierała wsparcie merytoryczne i pomoc doradczą dla małych 
firm budowlanych - uczestników szkoleń z możliwością działań w formie kontroli sprawdzającej 
i przyznawanie przez okręgowy inspektorat pracy zaświadczeń o ukończeniu programu  
w przypadku pozytywnej oceny inspektora pracy. Ogółem swoimi działaniami objęliśmy  
125 podmiotów, w tym 84 pracodawców. Głównym wydarzeniem programu były 
przedsięwzięcia organizowane w maju minionego roku w ramach „Tygodnia bezpieczeństwa” 
na placach budów. Część z nich zorganizowaliśmy wspólnie z przedstawicielami Państwowej 
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Straży Pożarnej. Na jednym z placów budowy inspektorzy pracy zapoznali uczestników  
z zakresem i ideą programu prewencyjnego oraz z nieprawidłowościami stwierdzanymi  
w trakcie realizowanych kontroli. Natomiast w dalszej części przedstawiciele PSP 
przeprowadzili pozorowaną akcję ratowniczą ewakuacji poszkodowanego porażonego 
prądem przy pracach na wysokości.  

 

       
 
Zarówno przekazywane informacje przez inspektorów, wsparte wydawnictwami wydanymi 
przez nasz urząd, jak i możliwość obejrzenia akcji ratowniczej „na żywo” uzupełniły wiedzę 
osób obecnych na szkoleniu.  
 
 

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA „BEZPIECZEŃSTWO PRACY 
ZALEŻY OD CIEBIE” 
 

W roku 2015 Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku realizując temat prewencyjny 
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie” przeprowadził szereg działań mających na celu 
podniesienie świadomości osób wykonujących prace w zakresie jej bezpiecznego 
przeprowadzenia. Najważniejszym jej wydarzeniem była konferencja zorganizowana we 
wrześniu 2015 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na temat ograniczania 
skutków narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Tematem wiodącym konferencji 
był problem hałasu w środowisku pracy.  
Do współorganizowania konferencji Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprosił: 
- Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku;  
- Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Białymstoku; 
- Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Białymstoku; 
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku.  
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Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli zakładów pracy, w których problem 
hałasu jest dominującym czynnikiem szkodliwym. Ponadto uczestnikami konferencji byli 
lekarze medycyny pracy, inspektorzy pracy i inspektorzy WSSE oraz zaproszeni goście.  
 

         
 
Licznie przybyłym słuchaczom zaprezentowano sześć interesujących referatów w zakresie 
zagrożeń hałasem, doboru środków ochrony indywidualnej, badań lekarskich.  Przedstawiciel 
ZUS omówił program dofinansowania dla pracodawców w zakresie poprawy bezpieczeństwa 
pracy. Można było też uzyskać wydawnictwa związane z tematyką spotkania.   
 
 

PROGRAM PREWENCYJNY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW  „ZDOBĄDŹ 
DYPLOM PIP”  
 

Program „Zdobądź Dyplom PIP” w działalności urzędu jest realizowany od 2000 roku, 
jest on skierowany do pracodawców wszystkich branż, zatrudniających do 9 pracowników.  

Mikroprzedsiębiorstwa na terenie naszego województwa stanowią najliczniejszą grupę 
zakładów pracy, a ponadto przeprowadzane kontrole w tej grupie pracodawców wykazują 
najwięcej nieprawidłowości w zakresie przestrzegania praw pracowniczych. Pracodawca, 
który zadeklaruje swój udział w programie, zostaje kompleksowo przeszkolony w zakresie 
najważniejszych zagadnień prawnej ochrony pracy i bhp, otrzymuje materiały edukacyjne i 
listę kontrolną problemów do sprawdzenia we własnym przedsiębiorstwie. Idea programu 
oparta jest na zasadzie samokontroli. Pracodawcy samodzielnie lokalizują i usuwają 
nieprawidłowości występujące w ich zakładzie. W ramach dwóch spotkań w kwietniu i czerwcu 
2015 r. w szkoleniach uczestniczyło ogółem 29 pracodawców. 25 pracodawców biorących 
udział w szkoleniu wypełniło kartę zgłoszenia i przystąpiło do realizacji programu.  
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Po przeprowadzeniu działań mających na celu dostosowanie swoich zakładów pracy 

do obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy 20 
pracodawców otrzymało Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy, które wręczono podczas 
uroczystości podsumowania programów prewencyjnych OIP  6 listopada 2015 r.  w Centrum 
„ASTORIA” w Białymstoku. Dodatkowo laureaci otrzymali pakiety bezpieczeństwa 
ufundowane przez ZUS.  
 
 

KONKURSY PROMUJĄCE POŻĄDANE POSTAWY W ZAKRESIE 
OCHRONY PRACY 
 
 

KONKURS „PRACODAWCA - ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” 
 

Do XXII edycji konkursu „PRACODAWCA - ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” 
w roku 2015 r. zakwalifikowano łącznie 20 zakładów pracy podzielonych na trzy kategorie ze 
względu na wielkość zatrudnienia, tj. kategoria I do 50 osób zatrudnionych, kategoria  
II od 51 do 250 osób zatrudnionych oraz kategoria III powyżej 250 zatrudnionych. 

 
W wyniku wizytacji i dokonanej oceny komisja konkursowa postanowiła nagrodzić  

13 zgłoszonych pracodawców. Zwycięzcami w poszczególnych grupach zatrudnienia zostali: 
I kategoria - „PRIMATOR HENRYK KRASZEWSKI” Barbara Kraszewska w Czyżewie,  
II kategoria - „PROMOTECH” Sp. z o.o. w Białymstoku i w III kategorii AC Sp. Akcyjna  
w Białymstoku. 

 

 
Zwycięzcy konkursu na gali wręczenia nagród wraz z zaproszonymi gośćmi 

 

 
KONKURS „BUDUJ BEZPIECZNIE”  

 
Konkurs na najbardziej bezpieczną inwestycję budowlaną Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Białymstoku zorganizował po raz XIV. Do konkursu zakwalifikowano 5 placów budów. 
Okręgowa Komisja Konkursowa dokonała oceny kandydatów na podstawie wyników co 
najmniej dwóch kontroli, przeprowadzonych na zgłoszonych do konkursu budowach i wyłoniła 
laureatów konkursu.  
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Laureaci konkursu „Buduj bezpiecznie” 

 
Zwycięzcą tej edycji konkursu została budowa obwodnicy Szczuczyna, Generalny 
wykonawca: Polaqua Sp. z o.o. w Wólce Kozodawskiej.  
 
 

KONKURS MŁODOCIANYCH ZATRUDNIONYCH W RZEMIOŚLE 
 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku i Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Białymstoku przy udziale Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 16 kwietnia 2015 r.  
w siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku 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, prawnej ochrony 
pracy, ergonomii, psychologii pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej 
pomocy. 

 
W konkursie startowało  35 uczniów reprezentujących cechy rzemiosł  z Sokółki, 

Siemiatycz, Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Suwałk, Grajewa, Zambrowa, Giżycka oraz 
Ciechanowca. Pierwsze miejsce zajęła Alicja Baczewska - uczennica zawodu cukiernika  
w zakładzie Pani Haliny Cybulko, reprezentująca Cech Rzemiosł Różnych w Grajewie. Miejsce 
drugie zdobył Dariusz Krawiel - uczeń zawodu cukiernika z Cechu Rzemiosł w Białymstoku. 
Zawodnicy ci reprezentowali Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku w finale 
ogólnokrajowym konkursu Zdobywcy pierwszych sześciu miejsc otrzymali nagrody rzeczowe 
ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz Izbę Rzemieślniczą  
i Przedsiębiorczości w Białymstoku. 
 
 

KONKURS „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 
 

Etap wojewódzki konkursu został przeprowadzony w dn. 27.02.2015r. na terenie 
Politechniki Białostockiej. W konkursie brało udział 20 uczniów, którzy przebrnęli pierwszy etap 
(szkolny) organizowany w listopadzie 2014r., polegający na wypełnieniu przez uczestników 
konkursu testu on-line z udziałem 183 uczniów. 
 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rok 2015 
str. 88 

 
Uczestnicy konkursu z organizatorami na pamiątkowym zdjęciu 

 
Laureatami konkursu zostały: 
- I miejsce - Patrycja Zalewska - II Liceum Ogólnokształcące w Białystoku, 
- II miejsce - Paulina Bójko - Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Białystoku, 
- III miejsce - Wioletta Ostaszewska - Zespół Szkół w Niećkowie. 
 

 
Laureatki, które reprezentowały nasze województwo  

w rywalizacji ogólnopolskiej konkursu w Warszawie w kwietniu 2015 r. 

 
 

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. 

Dnia 8.08.2015r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  
w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu za 
miniony rok. Konkurs przebiega w dwóch etapach, a wszystkimi działaniami objęto łącznie 34 
gospodarstwa. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Oddziału Regionalnego Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Podlaskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urzędu Wojewódzkiego, Podlaskiej Izby Rolniczej  
i Państwowej Straży Pożarnej jako zwycięzców wskazała następujące gospodarstwa: 
- I miejsce -  Jadwiga i Zdzisław Sidorek, Żywa Woda gm. Jeleniewo;  
- II miejsce -  Anna Maria i Bogusław Fiedorczyk, Rutkowszczyzna gm. Suchowola; 
- III miejsce - Barbara i Piotr Szeligowscy, Łubnice - Krusze gm. Kołaki Kościelne.  
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Laureaci wraz z organizatorami na podsumowaniu konkursu 

 
 

PROGRAM PREWENCYJNY DLA ZAKŁADÓW USŁUG LEŚNYCH 
 

W dniu 11.12.2015r. wręczono dyplomy laureatom działań realizowanych przez OIP  
w Białymstoku w ramach Programu prewencyjnego dla zakładów usług leśnych. Pozytywną 
ocenę w wyniku realizacji programu otrzymała grupa 23 pracodawców prowadzących trudną  
i niebezpieczną działalność związaną z pozyskiwaniem drewna. Program rozpoczęły szkolenia 
dla pracodawców, którzy następnie w ramach samooceny dostosowywali do obowiązujących 
przepisów organizację i wykonywanie prac w lesie. Dla ułatwienia tych prac w trakcie szkoleń 
pracodawcy otrzymali branżowe wydawnictwa i listy kontrolne. Końcowym etapem programu 
były audyty przeprowadzone przez inspektora pracy.  

 

 
Laureaci programu 

 
Uroczystość zorganizowano na terenie Nadleśnictwa Żednia w sali konferencyjnej, na terenie 
szkółki leśnej z udziałem dyrektora Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białymstoku  
i szefów sąsiadujących Nadleśnictw.  
 
 

PROGRAM „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”  
 
W roku szkolnym 2014/2015 Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku kontynuował 

ogólnoeuropejski program skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych pod hasłem 
„Kultura bezpieczeństwa”. Jego celem 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 2015 roku  
11 nauczycieli przeprowadziło 46 lekcji poświęconych tematyce bezpieczeństwa pracy,  
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w których udział wzięło 475 uczniów.  Zajęcia te prowadzone były na bazie materiałów 
informacyjnych wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. Nauczycieli, którzy 
wyróżniali się zaangażowaniem w tych zajęciach nagrodzono upominkami  na uroczystej gali 
zorganizowanej dla podsumowania programów prewencyjnych w listopadzie minionego roku.  

 
 

TURNIEJ O „SREBRNĄ SIEKIERĘ NADLEŚNICZEGO” 
 
W dniu 29.09.2015r. odbyła się X edycja zawodów drwali z zakładów usług leśnych 

współpracujących z Nadleśnictwem Rudka o „Srebrną Siekierę Nadleśniczego”.   Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Białymstoku jest współorganizatorem tych zawodów i fundatorem jednej 
z głównych nagród. W tym roku zawody odbywały się na terenie Leśnictwa Wdowin. 
Rywalizacja obejmowała następujące konkurencje: przygotowanie pilarki do pracy; precyzyjne 
wykonanie rzazów przecinających; precyzyjna ścinka drzewa w zaplanowanym kierunku; 
zrywka surowca stosowego po wyznaczonym torze. W zawodach oprócz zakładów usług 
leśnych uczestniczyli także strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Siemiatycz, Bielska 
Podlaskiego i Wysokiego Mazowieckiego. 

 

 
Pamiątkowe zdjęcie przed zawodami 

 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku nagrodził pilarką spalinową zdobywcę drugiego 
miejsca w zawodach indywidualnych Szymona Kondrackiego z Komendy Państwowej Straży 
Pożarnej w Białymstoku.  
 
 

KAMPANIA INFORMACYJNA „ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ”.  
 

Działania kontrolne w obszarze prawnej ochrony pracy zostały wsparte, kontynuowaną 
trzeci rok, kampanią informacyjno- promocyjną „Zanim podejmiesz pracę”. Kampania była 
adresowana do pracowników, w tym osób rozpoczynających aktywność zawodową.  
Jej podstawowy cel to zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów prawa pracy przy 
zatrudnianiu, problematykę zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych,  
a także legalności zatrudnienia. Ogółem w ramach różnych form szkoleniowych naszymi 
działalnymi objęto ponad 1400 osób. Działania zostały wzbogacone ponad 6 tys. egzemplarzy 
różnych wydawnictw przekazanych uczestnikom tych spotkań.  
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Realizując cel kampanii, mieliśmy na celu dotarcie problematyką prawa pracy do 
szerokiego grona odbiorców - za pośrednictwem konferencji, szkoleń, spotkań z udziałem 
partnerów społecznych Państwowej Inspekcji Pracy, a także przekazów prasowych oraz 
audycji nadawanych przez regionalne środki masowego przekazu.  

Pracownicy OIP brali udział w 15 audycjach radiowych, w tym ośmiu audycjach z cyklu 
„Masz Prawo” realizowanych przez Polskie Radio Białystok. Programy te to 45 minutowe 
spotkania z ekspertem.  W 2015r.  dotyczyły one przede wszystkim: praw i obowiązków przy 
podejmowaniu pierwszej pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz zmian  
w przepisach w tym, zakresie, umów o pracę i oczekiwanych zmian w przepisach Kodeksu 
pracy dotyczących tej tematyki, zatrudniania osób niepełnosprawnych. Ponadto na potrzeby 
Polskiego Radia Białystok nagrano cykl 5 audycji dotyczących pierwszego zatrudnienia pod 
nazwą „Zanim podejmiesz pracę”. Dodatkowo przedstawiciele OIP uczestniczyli w audycjach 
radiowych m. in. „Gość dnia” oraz „Spotkanie z ekspertem”, których tematem były zagadnienia 
związane ze specyfiką zatrudnienia pracowniczego oraz zmieniające się przepisy dotyczące 
terminowych umów o pracę. Audycje związane z tematyką podejmowania pierwszej pracy  
i obowiązków oraz uprawnień z tym związanych zrealizowało również suwalskie „Radio 5”, 
gdzie oprócz rozmowy z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy odbył się dyżur telefoniczny, 
podczas którego wyjaśniano zawiłości związane ze stosowaniem przepisów prawa pracy.  
  
 

KAMPANIA INFORMACYJNO- PREWENCYJNA  
W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 
 

Ze względu na skalę zagrożeń zawodowych i ich skutków w roku 2015 kontynuowano 
kampanię skierowaną do sektora rolnictwa indywidualnego.  

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 celu edukacji rolników  
i członków ich rodzin. W ramach realizacji zadania przeprowadzono szkolenia ogólne  
i specjalistyczne, prelekcje i konkursy wiedzy z bhp w rolnictwie oraz konkursy plastyczne. 
Ogółem różnymi formami działań objęto ponad 12 tys. osób.  Szkolenia obejmowały przede 
wszystkim tematykę dotyczącą:  
- zasad bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń,  
- pomocy dzieci w gospodarstwach wiejskich i związane z tym zagrożenia wypadkowe,  
- bezpiecznej pracy podczas wykonywania oprysków,  
- przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy rolniczej,  
- zasad bezpiecznej obsługi zwierząt,  
- zagrożeń wypadkowych występujących w gospodarstwach rolników,  
- sposobów ograniczania ryzyka zawodowego w pracach rolnych i pracach w obejściu 

gospodarskim.  
W 66 szkoleniach przeznaczonych dla rolników udział wzięło 2510 osób, 

 
 

Szkolenia z udziałem rolników 
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Znaczną część szkoleń zorganizowano przy współpracy ze spółdzielniami 
mleczarskimi w Grajewie, Mońkach i Piątnicy. 

 
Nadal dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy organizowane przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Białymstoku. W 7 konkursach z udziałem rolników brało udział 109 osób, 
zaś największym z nich był konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” podsumowany w czasie 
Wojewódzkich Dożynek w Sokółce.  

 

      
 
Fot. 1. Laureaci konkursu wraz z organizatorami 
Fot. 2. Laureat konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” w trakcie prac 

 
Podczas akcji promocyjnej „Żniwa mogą być bezpieczne” przeprowadzane są 

wizytacje prac żniwnych, połączone z doradztwem i przekazywaniem materiałów 
edukacyjnych  rolnikom wykonującym prace. W roku 2015 przeprowadzono 600 wizytacji prac 
polowych i gospodarstw rolnych, w których pracowało 1.200 osób.  
 
Inne działania, które przeprowadzili specjaliści z naszego urzędu: 
- w 17 szkoleniach uczniów szkół rolniczych brało udział 436 osób, 
- w czasie 136 prelekcji adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 

zapoznano z zasadami bezpieczeństwa ponad 4500 uczniów, 
- 286 uczniów szkół rolniczych wzięło udział w 15 konkursach dotyczących wiedzy  

o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie, 
- zorganizowano 20 konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży szkół podstawowych  

i gimnazjalnych z wiedzy o bhp oraz plastycznych i literackich, w których wzięło udział 
ponad 3000 uczniów. 

 

 
Organizatorzy i laureaci konkursu „Bezpiecznie na wsi - Zwierzaki to nie pluszaki” 

 
Specjaliści ds. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym brali udział  

w prowadzonych przez inne instytucje akcjach, np.: „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczne wakacje 
2015”. Wiele działań, w szczególności konkursy realizowano wspólnie z OR KRUS  
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w Białymstoku oraz Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podlaską 
Izbą Rolniczą i Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.  

 
Szczególną uwagę przy naszych działaniach zwracamy na edukację najmłodszych.  

Organizowano prelekcji, a dzieci otrzymały broszury, „Co zagraża dzieciom na wsi - prace, 
których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”, „Przygoda na wsi - zobacz,  
co ci zagraża”, „Bezpiecznie na wsi” oraz inne publikacje promujące bezpieczne metody pracy 
w rolnictwie, wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy, z prośbą o przekazanie swoim 
rodzicom. 

Prace plastyczne tworzone przez dzieci i młodzież wskazują na właściwą drogę tego 
postepowania.  

 

    
Fot. 1. Laureatka I miejsca - klasa IV 
Fot. 2. Laureatka I miejsca - klasa III   

 
Polem do wymiany poglądów i doświadczeń oraz powstawania nowych pomysłów  

w zakresie bhp w rolnictwie były posiedzenia Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie 
Indywidualnym w Białymstoku. 

Systematycznie spada liczba wypadków zgłaszanych do OR KRUS Białystok. W roku 
2015 zgłoszono 1558 wypadków w rolnictwie indywidualnym, tj. o 8,8% mniej niż w roku 
poprzednim. Tendencja spadkowa utrzymuje się już od kilku lat. Można przypuszczać,  
że spadek jest spowodowany zwiększoną wiedzą rolników o zagrożeniach wypadkowych, 
wynoszoną z szkoleń i innych działań prowadzonych przez OIP i inne instytucje.  

 
 

 

PODSUMOWANIE  
 

OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA OIP - EFEKTY 
ZASTOSOWANYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH 
 

W roku 2015 inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 3.831 kontroli. Skontrolowano 
ogółem 3.178 podmiotów gospodarczych. Kontrolami objęto ogółem 119.737 osób 
wykonujących pracę. Po zakończonych kontrolach inspektorzy pracy wydali ogółem 17.468 
decyzji nakazowych, w tym 5.400 decyzji ustnych. Ponadto wystosowano 14.523 wnioski  
w wystąpieniach oraz wydano 380 poleceń ustnych.  

Zakończone kontrole tylko w 357 przypadkach nie spowodowały zastosowania 
środków prawnych. Do pozostałych zakładów skierowano średnio 5 decyzji administracyjnych 
w celu usunięcia naruszeń przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Pracodawcy, do momentu sporządzenia sprawozdania, potwierdzili realizację 15.543 
decyzji, tj. ok. 89% (w roku 2014 również było 89%) oraz 12.353 wniosków skierowanych  
w wystąpieniach, tj. 85% (w roku 2014 odnotowaliśmy identyczny odsetek 85%).  
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Dodatkowo należy podkreślić niewielki procent decyzji niewykonanych - co stwierdzono 
w trakcie kontroli, tj. po sprawdzeniu 7.687 decyzji nakazowych stwierdzono brak wykonania 
dotyczący 173 decyzji - 2,2%.  

W wyniku zrealizowania wydanych przez inspektorów pracy środków prawnych  
w 2.350 skontrolowanych zakładach nastąpiła poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny 
pracy, która dotyczyła 102.555 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.  
 

Wymierne efekty uzyskano w wyniku kontroli zagadnień prawej ochrony pracy,  
w szczególności dotyczących stosunku pracy, wypłacania wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń, czasu pracy i urlopów wypoczynkowych. Efekty te uzyskano w wyniku  
zastosowania przewidzianych ustawą o PIP środków prawnych kierowanych do pracodawców 
w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. 

Spośród środków prawnych stosowanych w celu zlikwidowania naruszeń prawa  
w obszarze prawnej ochrony pracy zdecydowanie najszersze zastosowanie ma wystąpienie. 
Jest to środek skuteczny, o czym świadczą wyniki działalności OIP w 2015 roku. W wyniku 
wystąpień inspektorów pracy pracodawcy poinformowali inspektorów pracy o wykonaniu 
między innymi: 
- 84,9% wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu  stosunku pracy i 73,2% 

związanych z tym zakresem wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu 
legalności zatrudnienia, 

- 85,7% wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu czasu pracy, 
- 90,6% wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu urlopów wypoczynkowych, 
- 84,1% wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu wynagrodzenia za pracę,  

w tym wypłacenia różnego rodzaju składników wynagrodzenia, które nie były dotychczas 
wypłacana lub były zaniżane. 

W szczególności, w rezultacie realizacji wystąpień zawierających wnioski o naliczenie  
i wypłacenie należności pracowniczych, decyzji wypłaty wynagrodzenia i wydanych  jeszcze 
w trakcie kontroli poleceń ustnych pracodawcy wypłacili 3.169.353 zł (75,6% kwoty objętej 
środkami prawnymi) różnego rodzaju należności dla 5534 pracowników (92%, których 
dotyczyły wydane środki prawne). 

Ponadto  w wyniku realizacji poleceń ustnych i wystąpień pracodawcy przekazali 
łącznie 589.585 zł odpisu  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 2331 pracowników. 
 Do istotnych efektów uzyskanych w wyniku działań kontrolnych zaliczyć też należy 
spowodowanie potwierdzenia przez pracodawców na piśmie warunków umów o pracę  
w sytuacji, gdy podstawą zatrudnienia była nieformalna umowa ustna i spowodowanie 
zamiany umów cywilnoprawnych na umowy o pracę. W  reakcji na wystąpienia inspektorów 
pracy 14 pracodawców potwierdziło fakt zawarcia umów o pracę na piśmie z 25 pracownikami.  
23 pracodawców zastosowało się do poleceń ustnych zawierając umowy o pracę z 45 osobami 
w miejsce umów cywilnoprawnych. Ponadto realizując wystąpienia inspektorów pracy   
35 pracodawców potwierdziło fakt zawarcia umów o pracę na piśmie z  50 pracownikami,  
z którymi zawarto umowy cywilnoprawne.  

Warto wskazać też na fakt spowodowania wydania przez 15 pracodawców świadectw 
pracy dla 24 pracowników. 
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STAN OCHRONY PRACY  
 

W 2015 roku stan ochrony pracy nie odbiegał w sposób znaczący od roku ubiegłego, 
chociaż dane dotyczące wypłaty wynagrodzeń wskazują na zmniejszenie się liczby 
pracodawców będących w trudnej sytuacji finansowej i mających trudności w realizacji 
obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę. Nadal jednak wysokie koszty związane  
z zatrudnianiem pracowników podobnie jak w latach ubiegłych powodowały, że wiele 
podmiotów gospodarczych dążyło nadal do ograniczenia tych kosztów w różny sposób, w tym 
poprzez niedostateczne inwestowanie w poprawę bezpieczeństwa pracy, bagatelizowanie 
szkoleń z tego zakresu, stosowanie cywilnoprawnych form zatrudnienia oraz nierespektowanie 
w pełni uprawnień pracowniczych. 

Liczba kontroli w porównaniu do roku poprzedniego jest niemal identyczna (większa 
jedynie o 0,8%), tak jak liczba decyzji nakazowych wydanych na jedną kontrolę - 4,56 w 2015r. 
(4,89 w 2014r.).  

Porównując liczbę stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie bezpośredniego 
zagrożenia życia i zdrowia pracowników za rok miniony do roku 2014 odnotowaliśmy wyraźny 
spadek dotyczący tych decyzji, tj. inspektorzy pracy wydali 313 decyzji wstrzymania prac,  
tj. o 26% mniej niż w roku poprzednim (w roku 2014 wydano 425 decyzji), a także 413 decyzji 
wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń ze względu na fakt, że ich eksploatacja 
powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, tj. o ok. 40% mniej, w roku 
2014 tych decyzji było 687). 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. 

Trzecim rodzajem decyzji wydawanej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia  
i zdrowia pracowników jest decyzja skierowania pracowników do innych prac. W roku 
sprawozdawczym wydano 195 takich decyzji, tj. o 15% mniej niż w roku 2014 (wydano 
wówczas 231 decyzji). Spadek liczby wydanych decyzji łączy się również z mniejszą liczbą 
pracowników, których decyzje skierowania do innych prac dotyczyły, tj. w roku 2015 dotyczyły 
400 pracowników, tj. o 20% mniej do roku poprzedzającego. Decyzje skierowania, podobnie 
jak w latach poprzednich, wydawano głównie w budownictwie - 55%, przetwórstwie 
przemysłowym - 13% oraz w handlu i naprawach 13%.  Decyzje wstrzymania prac dotyczą 
również tych samych branż, a dodatkowo stopień procentowy wydanych decyzji jest zbliżony, 
tj. budownictwie - 61%, przetwórstwie przemysłowym - 18% oraz w handlu i naprawach 6%. 
Również obszary zastosowanych decyzji nakazowych są zbliżone jak w roku ubiegłym  
i dotyczyły głownie przygotowania do pracy, maszyny i urządzenia techniczne oraz urządzeń 
i instalacji energetycznych.    

 
Tradycyjnie jednym z głównych czynników oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

jest liczba wypadków przy pracy osób wykonujących pracę. W roku 2015 inspektorzy pracy 
zbadali 73 zdarzenia  zgłoszone do naszego urzędu w ramach realizacji obowiązku 
pracodawcy zgłaszania wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. W ramach tych 
wypadków poszkodowanych zostało ogółem 77 pracowników, w tym 10 osób poniosło śmierć 
i 33 osób doznało ciężkiego uszkodzenia ciała.  

W stosunku do roku poprzedniego odnotowano znaczny wzrost liczby wypadków przy 
pracy powodujących ciężkie uszkodzenie ciała, natomiast liczba ofiar śmiertelnych była na 
zbliżonym poziomie. 

W liczbach bezwzględnych ten wzrost wynosi 19 osób poszkodowanych (z 14 za rok 
2014 do 33 za rok 2015), tj. o 236%. Najbardziej zauważalny jest w branży budowlanej,  
z tj. z 1 za rok 2014 do 12 osób poszkodowanych roku sprawozdawczym. W pozostałych 
wskaźnikach statystyki są bardzo zbliżone, dotyczy to zarówno samych zdarzeń jak  
i najczęściej powtarzających się nieprawidłowości. Na terenie naszego okręgu na przestrzeni 
ostatnich kilku lat cztery branże praktycznie kumulują cała statystykę wypadkową,  
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w pozostałych branżach jest ona na tyle sporadyczna, że nie wpływa na obraz stanu bhp  
w naszym rejonie. 

Statystyki, które najbardziej szokują w zakresie wypadków przy pracy dotyczą stażu 
pracy osoby poszkodowanej. W roku sprawozdawczym wśród ogółu poszkodowanych ponad 
53% dotyczy grupy, której staż nie przekracza jednego roku - w tym 6 osób poniosło śmierć 
(w roku 2014 stanowili ok. 48% ogółu poszkodowanych wśród zbadanych wypadków). 
Najczęściej są to ludzie młodzi bez doświadczenia - w 2015 roku ponad 28,6% ogółu 
poszkodowanych stanowili pracownicy w przedziale wieku 19 - 29 lat, a ponad 19% ogółu 
poszkodowanych stanowili pracownicy w wieku od 30 do 39 lat.   

 
Stan prawnej ochrony pracy na terenie województwa podlaskiego jest zróżnicowany,  

a jego ocena oparta jest nie tylko o wyniki kontroli inspektorów pracy, ale również wpływające 
do urzędu skargi na pracodawców. Wiedzę w tym zakresie uzupełniają też wypowiedzi 
pracowników w trakcie rozmów prowadzonych w ramach poradnictwa prawnego. 

Niewątpliwie, podobnie jak w poprzednich latach, w 2015 roku najwięcej naruszeń 
dotyczyło szeroko rozumianych kwestii związanych ze stosunkiem pracy, czasem pracy  
i ochroną wynagrodzenia za pracę.  

W konsekwencji zagadnienia te były częstym przedmiotem wystąpień kierowanych do 
pracodawców w celu przywrócenia naruszonego porządku prawnego. Ogółem wystąpienia 
skierowano do 78,2% podmiotów objętych kontrolami, podobnie jak w roku ubiegłym. 

Najczęściej kierowano wystąpienia w celu wyeliminowania nieprawidłowości 
dotyczących stosunku pracy, uchybienia te stanowią  31,8% ogółu naruszeń prawa pracy  
(w 2014r. -  33,3%). Biorąc pod uwagę związane z problematyką stosunku pracy naruszenia 
z zakresu legalności zatrudnienia (wnioski te, głównie dotyczące nieopłacania składek na 
Fundusz Pracy, stanowiły 4,8% ogółu naruszeń prawa), stwierdzić można,  
że nieprzestrzeganie przepisów  w tym obszarze  jest najbardziej powszechne. Łącznie 
wystąpienia dotyczące eliminacji naruszeń przepisów w zakresie stosunku pracy i legalności 
zatrudnienia kierowano do 71,8% pracodawców objętych kontrolami.  W dalszej kolejności  
w zakresie prawnej ochrony pracy występowano o usunięcie uchybień  w zakresie: 
- czasu pracy - 17,4% ogółu naruszeń (w 2014r. - 16,1%), 
- wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń - 11,6% ogółu naruszeń (w 2014r. - 10,7%). 
Niewiele wniosków dotyczyło urlopów wypoczynkowych - 4,3% ogółu naruszeń, jeszcze mniej 
ochrony młodocianych - 1, 5%, a w zakresie ochrony rodzicielstwa zaledwie 0,4% ogółu 
naruszeń. 
 

Porównanie danych w zakresie naruszeń przepisów prawnej ochrony pracy z 2015 r. 
do analogicznych z roku ubiegłego, a również z lat wcześniejszych wskazuje na to,  
że utrzymują się one na zbliżonym poziomie, nie odnotowuje się żadnych istotnych  
i zauważalnych zmian.  
 Podobnie jak w poprzednich latach największy udział w ogólnej liczbie 
nieprawidłowości stanowiły uchybienia w zakresie stosunku pracy i legalności zatrudnienia - 
najwięcej nieprawidłowości odnotowano w małych zakładach, zatrudniających do 9 osób, 
kolejno w branży: handel i naprawy, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, 
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, rolnictwo, leśnictwo, pozostała działalność 
usługowa, transport i gospodarka magazynowa. 

Wprawdzie w dużej mierze były to naruszenia przepisów 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, 
ale pozostałe nieprawidłowości w znacznym stopniu rzutowały bezpośrednio na realizację 
uprawnień pracowniczych. Stwierdzono między innymi nie opłacanie składek na Fundusz 
Pracy dla 554 zatrudnionych, a także nie dopełnienie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego  51 osób i  zgłoszenie po wymaganym prawem terminie 543 osób.  

 
Niepokojące jest zwłaszcza to, że nadal część podmiotów zatrudniających, zwłaszcza 

przedsiębiorców, zatrudnia osoby bez potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków umowy  
i raczej rzadko dotyczy to opóźnienia w potwierdzeniu na piśmie warunków umowy o pracę. 
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Widoczna jest tendencja, zwłaszcza w budownictwie, do celowego zatrudniania na podstawie 
jedynie ustnych ustaleń, nierzadko zmierzających do zapłaty za wykonaną pracę bezpośrednio 
,,do ręki’’, a więc z pominięciem obowiązków ubezpieczeniowych, a zwłaszcza podatkowych. 
Osoby wykonujące taką pracę są albo wprowadzane w błąd obietnicą rychłego zawarcia 
umowy na piśmie, albo też świadomie godzą się na taką formę zatrudnienia, traktując pracę 
jako formę nieopodatkowanego zarobku, niekiedy uzupełnienia pobieranego zasiłku dla 
bezrobotnych. W 2015 roku stwierdzono, że 72 bezrobotnych podjęło zatrudnienie bez 
powiadomienia powiatowego urzędu pracy, przy czym 5 z nich pobierało zasiłek. 

Zwalczaniu zjawiska zatrudniania na podstawie umów ustnych, najczęściej  
,,na czarno’’ sprzyja niestety to, że obowiązek potwierdzania na piśmie warunków umów 
dotyczy tylko umów o pracę. Fakt ten jest wykorzystywany przez podmioty zatrudniające w ten 
sposób, że w sytuacji wykazania w trakcie kontroli przypadków wykonywania pracy bez 
potwierdzenia na piśmie jej warunków inspektor pracy jest informowany o tym, że praca 
wykonywana jest w oparciu o ustną umowę cywilnoprawną, np. o dzieło. Takie oświadczenie 
podmiotu zatrudniającego najczęściej nie da się skutecznie zakwestionować, zwłaszcza, że w 
takich przypadkach nie można zwykle liczyć na pomoc osób zatrudnianych w sposób 
niezgodny z prawem. Powyższe zmienia sią zupełnie w momencie kiedy „strony” nie domówią 
się co do jakichś warunków - wówczas osoba zatrudniana zgłasza się do inspektoratu pracy 
chcąc odzyskać obiecane wynagrodzenie, często składa pisemną skargę, gdzie opisuje 
szczegóły wykonywanej pracy nie mając na to jednak żadnego potwierdzenia. Wówczas  
osoba taka chce współpracować z inspektorem pracy, ale przy braku jednoznacznych 
dowodów jedynym organem mogącym potwierdzić zatrudnienie jest sąd pracy. Skuteczne 
zwalczanie zatrudniania na czarno wydaje się być możliwe w przypadku wprowadzenia 
obowiązku zawierania na piśmie umów cywilnoprawnych i skutecznych sankcji powodujących, 
że nielegalne zatrudnianie przestanie być bezkarne i opłacalne. 

Niestety, nadal problem stanowi zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach, 
kiedy ze względu na charakter pracy powinna być zawarta umowa o pracę. W zbyt wielu 
przypadkach nie charakter pracy decyduje o rodzaju zawartej umowy, a dominująca wola 
podmiotu zatrudniającego, który 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, podobnie jak w poprzednich latach starała się 

przeciwdziałać temu zjawisku poprzez prowadzenie wzmożonych kontroli, w trakcie których 
badano zgodność zawartych umów cywilnoprawnych z charakterem wykonywanej pracy. 
Efekty stosowanych w tym zakresie środków prawnych opisano wcześniej. Dodać należy, że 
przy współpracy z osobami zainteresowanymi składano też pozwy o ustalenie istnienia 
stosunku pracy - w 11 przypadkach sąd uwzględnił powództwa i wydał wyroki stwierdzające 
zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. 

W 2015r. na terenie województwa podlaskiego nie stwierdzono większych 
nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców. W większości 
przypadków cudzoziemcy posiadali zezwolenie na pracę lub oświadczenia o zamiarze 
powierzenia pracy, większość z nich była legalnie zatrudniona, pracowali na tych samych 
warunkach co obywatele polscy.  

Poważny problem stanowi naruszanie przepisów o czasie pracy. W zakresie tym  
w 2015 roku stwierdzono 2.530 różnego rodzaju nieprawidłowości u 1190 pracodawców - 
37,4% ogółu objętych kontrolami. Znaczna część tych nieprawidłowości dotyczyła 
nieokreślenia  w regulaminie pracy lub obwieszczeniu rozkładów i systemów czasu pracy oraz 
okresu rozliczeniowego lub braku obwieszczenia  i chociaż uchybienia te miały charakter 
formalny, to brak takich regulacji  może wpływać na prawidłową realizację obowiązków 
pracodawcy w zakresie organizacji czasu pracy w sposób zapewniający zatrudnianie 
pracowników zgodnie z obowiązującymi normami. Inne uchybienia co do istoty realnie 
wpływały na realizację uprawnień w zakresie prawa do wypoczynku lub do wynagrodzenia za 
ponadnormatywny czas pracy. Kontrole wykazały też, że pomimo wprowadzenia w 2013 roku 
nowych przepisów o czasie pracy w zakresie przedłużania okresów rozliczeniowych  
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i elastycznych form czasu pracy nie nastąpił wzrost zainteresowania stosowaniem nowych 
regulacji. Nie stwierdza się też  większych nieprawidłowości w tym zakresie. Niepokojące jest 
to, że nadal wielu pracodawców nie prowadzi ewidencji czasu pracy, lub czyni to nierzetelnie. 
Daje to  podstawę do twierdzenia, że w wielu przypadkach rzeczywisty czas pracy może być 
przez część pracodawców ukrywany. Niemożliwa jest przy tym jednoznaczna ocena stanu 
przestrzegania przepisów w tym zakresie. 

Na ocenę stanu ochrony pracy wpływ ma skala naruszeń praw pracowniczych  
w zakresie wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń i w tym obszarze dane statystyczne 
wskazują, ze sytuacja jest lepsza w stosunku do lat poprzednich. 

 
W celu wyeliminowania opisanych  naruszeń inspektorzy pracy skierowali wystąpienia,  

do 946 pracodawców, polecenia ustne do 64 pracodawców, a decyzje płacowe  
do 33 pracodawców. Łącznie środki prawne w zakresie wypłaty wynagrodzenia i innych 
świadczeń zastosowano do 32,8% pracodawców objętych kontrolami, podobnie jak w 2014 r. 
(do 32,9% objętych kontrolami) i dane te tylko pozornie świadczą o utrzymywaniu się naruszeń 
na jednakowym poziomie. Faktycznie o polepszeniu sytuacji w zakresie obowiązku wypłaty 
wynagrodzeń przez pracodawców świadczy to, że w kolejnym roku spadła liczba 
pracodawców, do których skierowano decyzje płacowe - o 30,4% (w 2014 roku. decyzje takie 
skierowano do 46  pracodawców, w  2013r. do 60  pracodawców). W istocie głównym 
powodem takiego stanu rzeczy jest to, że systematycznie spada liczba pracodawców, którzy 
nie są w stanie dopełnić obowiązku wypłaty wynagrodzenia ze względu na sytuację 
ekonomiczną, decyzje płacowe kierowane są bowiem głównie do pracodawców nie 
realizujących obowiązku wypłaty miesięcznego wynagrodzenia.    

Łączna kwota należności, które powinny być wypłacone w wyniku skierowanych do 
pracodawców wystąpień, poleceń ustnych i decyzji płacowych wyniosła 4.194.094zł  
(bez środków na odpis funduszu świadczeń socjalnych)  i w porównaniu do 2014 r. jest ponad  
dwukrotnie niższa (10.198.925zł). Porównanie danych liczbowych z 2015 roku do roku 2014 
wskazuje na znaczne zmniejszenie wykazanej kontrolami łącznej kwoty niewypłaconego 
wynagrodzenia i innych świadczeń i to zarówno w części objętej wystąpieniami, poleceniami 
ustnymi, jak też  nakazami. To również świadczyć może o polepszeniu się stanu ochrony pracy 
w tym zakresie.  

Satysfakcjonujące jest, że większość pracodawców zrealizowała wystąpienia, 
polecenia i decyzje wydane w celu wyegzekwowania należności z tytułu wynagrodzenia za 
pracę i innych świadczeń, a w szczególności, że wynagrodzenie odzyskało 92% pracowników, 
których dotyczyły wydane środki prawne.  

Stosunkowo rzadko kontrole wykazywały naruszenia przepisów o urlopach 
wypoczynkowych, niewiele więc było w tym zakresie stosowanych środków prawnych. Daje 
się zauważyć, że zniesienie obowiązku tworzenia planu urlopów nie wpłynął na stan 
przestrzegania przepisów w tym zakresie. 

W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony młodocianych  kontrole 
wykazują naruszenia przepisów prawa pracy, ale w znacznym stopniu były to uchybienia 
formalnoprawne. Niepokojące jest dosyć powszechne zatrudnianie młodocianych bez badań 
lekarskich wstępnych i okresowych  i bez wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu bhp. 
Jednostkowe były przypadki zatrudniania młodocianych w godzinach nadliczbowych,   
nie stwierdzono zatrudniania przy pracach wzbronionych i porze nocnej. 

Z satysfakcją można stwierdzić, że na zadowalającym poziomie jest stan 
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony rodzicielstwa, gdzie naruszenia przepisów 
mają jednostkowy, incydentalny charakter. 

 
W  2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wpłynęło  981 skarg  

i wniosków, o 25,8% więcej niż roku 2014. Fakt ten może budzić zaniepokojenie, tym niemniej 
nie może to świadczyć o pogorszeniu się stanu przestrzegania prawa pracy. Część skarg 
wykraczała poza zakres właściwości rzeczowej organów PIP, a ponadto więcej niż połowa 
okazała się niezasadnymi, dotyczy to również najczęściej zgłaszanych w skargach problemów 
dotyczących należności pieniężnych ze stosunku pracy (37% zasadnych). 
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Biorąc pod uwagę fakt, że pomimo symptomów poprawy, stan przestrzegania 
przepisów prawa pracy był i jest nadal niezadowalający, Okręgowy Inspektorat Pracy  
w Białymstoku poza działaniami  kontrolno- nadzorczymi prowadził także szeroko rozumiane 
przedsięwzięcia w obszarze prewencji i promocji mające na celu przybliżenie wiedzy z zakresu 
prawa pracy jak i promowanie wśród pracodawców dobrych praktyk w tym zakresie. W 2015 
roku podobnie jak w latach poprzednich na terenie działania OIP w Białymstoku realizowano 
liczne programy prewencyjno-informacyjne i konkursy kierowane nie tylko do pracodawców  
i osób wykonujących pracę, ale również absolwentów, bezrobotnych młodzieży szkolnej, 
studentów i rolników indywidualnych. Przepisy prawa pracy promowano w mediach, zwłaszcza 
w prasie i rozgłośniach radiowych. 

 
Pracownicy OIP prowadzili szkolenia partnerów społecznych, działaczy związkowych  

i społecznych inspektorów pracy, w tym uczestnicząc w comiesięcznych spotkaniach 
szkoleniowych Klubu Społecznego Inspektora Pracy działającego przy Zarządzie Regionu 
Podlaskiego NSZZ ,,Solidarność’’. 

 
Podejmowane działania zarówno kontrolno- nadzorcze, jak i prewencyjne niewątpliwie 

przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanu praworządności  
w stosunkach pracy, dlatego też kontynuowane będą w kolejnych latach. 
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