
 
 
 
 

Szanowni Państwo, 

 

Mam przyjemność przedstawić Państwu sprawozda-

nie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku  

z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Białymstoku za rok 2017.  

Niniejszy dokument stanowi kompleksowe podsu-

mowanie działalności kontrolno-nadzorczej oraz 

prewencyjnej prowadzonej na terenie województwa 

podlaskiego przez inspektorów pracy oraz pracow-

ników merytorycznych. Zawiera on bieżącą ocenę 

poziomu przestrzegania prawa pracy, ze szczegól-

nym uwzględnieniem przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W minionym roku inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 3.334 kontrole w 2.815 podmiotach 

- najwięcej w branżach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, handlem i naprawami oraz 

budownictwem. W kontrolowanych podmiotach świadczyło pracę 169.088 osób, w tym 124.981 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.  

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali łącznie 16.044 decyzje,  

z czego 935 decyzji związanych było z koniecznością usunięcia bezpośrednich zagrożeń dla życia  

i zdrowia pracujących, a 193 odnosiło się do obowiązku wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze 

stosunku pracy.  

Na równi z działalnością kontrolno - nadzorczą prowadzone były działania prewencyjne  

i edukacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa i kultury pracy oraz podnoszenie świadomości 

prawnej zarówno wśród pracowników, jak i osób przygotowujących się dopiero do podjęcia pierwszej 

pracy. „Zdobądź dyplom PIP”, „Szanuj życie - Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, „Kultura 

Bezpieczeństwa”, „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” czy też nowatorski 

prewencyjno - kontrolny program Ogólnopolska Kampania „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce 

drewna”. To tylko przykłady programów realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.  

Efektywna realizacja zadań Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie ochrony praw 

pracowniczych, jest możliwa dzięki wzajemnemu wsparciu poszczególnych instytucji państwa, 

partnerów instytucjonalnych, samorządowych i społecznych. Wsparcie to pozwala  urzeczywistnić tak 

ważne jednoczenie wysiłków na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa  pracy w naszym regionie. 

Dlatego pragnę podziękować wszystkim naszym Partnerom za  wspólne zrealizowane zadania, 

zaangażowanie w prowadzone przez nas działania i zaprosić  do dalszej współpracy. Niniejsze 

sprawozdanie przybliży Państwu wybrane obszary tych działań.  

Zapraszam do lektury 

 

 

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. 2017.786 ze zm.)  
oraz Statut stanowiący załącznik do Zarządzenia Marszałka Sejmu z dnia 27 sierpnia 2007r. 
w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. z 2007r. Nr 58, poz. 657,  
z 2009r. Nr 8 poz. 76 oraz z 2011 Nr 2 poz.19, M.P.2017.1189). 

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 2017 roku weszły w życie nowe regulacje prawa 
wprowadzające m.in.: 
- obowiązek ustalenia zasad wynagradzania w regulaminie wynagradzania oraz 

obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy u pracodawców zatrudniających co najmniej 
50 pracowników, 

- zmianę zasad wydawania świadectwa pracy, 
- nowe terminy wnoszenia do sądu pracy: odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, 

żądania przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania, żądania nawiązania umowy 
o pracę, 

- regulacje dotyczące wysokości minimalnej stawki godzinowej dla przyjmujących zlecenie 
lub świadczących usługi,  

- nowy, obniżony wiek emerytalny, 
- nową wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

*   *   * 
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 2017 kontynuowała działalność Rada Okręgowego Inspektora Pracy  
w Białymstoku do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Odbyły się także trzy 
posiedzenia przedstawicieli 17 firm budowlanych, sygnatariuszy - zainicjowanego przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy - porozumienia  o współpracy na rzecz zapewnienia 
odpowiednich standardów bezpieczeństwa pracy na budowach. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w okresie sprawozdawczym 
funkcjonowały sekcje: legalności zatrudnienia, badania wypadków przy pracy, nadzoru  
i kontroli, prawna, w których zadania ustawowe realizują inspektorzy pracy 
przeprowadzający kontrole. Ponadto w Okręgowym Inspektoracie Pracy działały sekcje: 
organizacji, analiz i informatyki, finansowo - księgowa oraz samodzielne (wieloosobowe) 
stanowisko ds. prewencji i promocji. 

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

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku wg. stanu na 31 grudnia 2017r. 
zatrudnionych było 97 pracowników (jeden w niepełnym wymiarze czasu pracy), z czego  
66 pracowników wykonywało lub nadzorowało czynności kontrolne.  
 
Spośród 97 pracowników, 90 legitymuje się wykształceniem wyższym, z tego:  
- ukończyło kierunki administracyjne - 9 pracowników tj. 10%  
- ukończyło kierunki prawnicze - 28 pracowników tj. 31%  
- ukończyło kierunki techniczne - 40 pracowników tj. 44%  
- ukończyło kierunki inne - 13 pracowników tj. 15%.  
 

W 2017 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w wyniku naboru na 
aplikację inspektorską zatrudniono 2 osoby.  
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INFORMACJE OGÓLNE - REALIZACJA ZADAŃ OKRĘGOWEGO 
INSPEKTORATU PRACY  
 
 
Zadania okręgu w 2017r. realizowane były na podstawie: 
 
1. Długofalowego programu działania PIP na lata 2016-2018 określającego zadania 
kontrolne i prewencyjne w zakresie: 
 
- zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie 

stosunku pracy, 
- stosowania outsorsingu pracowniczego, 
- obniżenia poziomu ryzyka zawodowego w grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń 

zawodowych(wzmożony nadzór), 
- nadzoru nad zakładami zagrożonymi ryzykiem wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej, 
- działań kontrolnych w celu ograniczenia zagrożeń zawodowych w zakładach 

produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna (II etap 3-letniego działania 
długofalowego) 

 
2.   Planu rocznego w obszarach:  

 
- wypłaty wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorcom 

i świadczącym usługi, 
- przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących umów terminowych, 
- przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,  

w zakładach produkcyjnych, pod kątem bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń 
technicznych, 

- magazynowania i transportu  z uwzględnieniem bezpiecznej eksploatacji urządzeń 
transportu bliskiego oraz dźwigania ciężarów, 

- leśnictwa, pod kątem występujących zagrożeń wypadkowych i chorobowych przy 
pozyskiwaniu drewna, 

- umów o pracę zawieranych w podmiotach będących wykonawcami lub podwykonawcami 
zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane, 

 
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”, 
- działań prewencyjno-promocyjnych w rolnictwie indywidualnym - „Szanuj życie! 

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, 
- działań informacyjno-edukacyjnych w budownictwie, 
- konkursów promujących pożądane postawy w zakresie ochrony pracy oraz inne stałe 

działania w zakresie promocji ochrony pracy. 
 
4. Zadań własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku: 
 
Kontrole przestrzegania przepisów oraz działania w zakresie: 
- eliminowania zagrożeń przy ścince i pielęgnowaniu drzew  w miejscach publicznych. 
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DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA 
 
KONTROLE I ŚRODKI PRAWNE - DANE LICZBOWE  

 
Inspektorzy pracy w roku 2017 przeprowadzili ogółem 3.334 kontroli, w ramach 

których skontrolowano 2.815 podmiotów gospodarczych, w przeważającej większości 
będących pracodawcami. Kontrolami objęto ogółem 169.088 osób wykonujących pracę.  

 

 
 
 
Ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników przeprowadzono: 
 2.096 kontroli w zakładach zatrudniających od 1 do 9 zatrudnionych, 
   775 kontroli w zakładach zatrudniających od 10 do 49 zatrudnionych, 
   368 kontroli w zakładach zatrudniających od 50 do 249 zatrudnionych, 
     95 kontroli w zakładach zatrudniających powyżej 250 zatrudnionych. 
 
Od lat przeważająca większość kontroli, tj. 92,20% to kontrole w sektorze prywatnym,  
co wynika z istniejącej struktury mapy gospodarczej naszego regionu.  
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Liczba kontroli i ich efekty na przestrzeni trzech lat 

 

 
 
 
 Decyzje inspektorów pracy wydane w wyniku kontroli  

Podstawowym środkiem prawnym stosowanym w działalności kontrolnej są decyzje 
nakazowe wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie prawa pracy.  

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy wydali ogółem 16.044 decyzji 
nakazowych, w tym 11.395 decyzji na piśmie i 4.649 decyzji ustnych.   

 

Rodzaj decyzji Liczba % ogółu 

Decyzje ogółem, w tym: 16.044 100 

Na piśmie 11.395 71 

Ustne 4.649 29 

Ze względu na formę zastosowanych środków w tym 
zakresie: 

  

Decyzje z ustalonym terminem wykonania 10.606 66,10 

Z rygorem natychmiastowego wykonania (art. 108 KPA) 4.199 26,17 

wstrzymania prac 301 1,87 

wstrzymania eksploatacji maszyn 478 2,97 

skierowania pracowników do innych prac 156 0,97 

zakazania wykonywania prac w miejscach 
niebezpiecznych 

11 0,07 

nakazujące wypłatę świadczeń pieniężnych 193 1,20 

pracownicy, których dotyczyły decyzje płacowe 2.904  
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W ramach ogólnej liczby wydanych decyzji - 301 dotyczyło wstrzymania prac ze względu na 
stwierdzenie bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia.  
Decyzje wstrzymania prac dotyczyły nieprawidłowości w zakresie: 
 organizacji stanowisk i procesów pracy               - 136 decyzji,   
 eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych   - 114 decyzji,  
 narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi  -  31 decyzji,  
 transportu                                                           -  7 decyzji,   
 eksploatacji urządzeń energetycznych            -  4 decyzje,  
 pozostałe problemy                                                        -  9 decyzji.  
Decyzje wstrzymania prac wydano głównie w zakładach następujących branż: 
- budownictwo - 63%,  
- przetwórstwo przemysłowe - 19%,  
- handel i naprawy - 6%, 
- leśnictwo i rolnictwo - 4%, 
Z ogólnej liczby wydanych decyzji 65% adresowanych było do firm zatrudniających do 9 
osób. 
 
Wydano 478 decyzji dotyczących wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. Dotyczyły 
one nieprawidłowości w zakresie:  
 eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych    -   451 decyzji, 
 organizacji stanowisk i procesów pracy               -    18 decyzji, 
 eksploatacji urządzeń energetycznych            -    9 decyzji.  
Decyzje dotyczące wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń wydano głównie  
w zakładach następujących branż: 
- przetwórstwo przemysłowe - 60%,  
- budownictwo - 29%,  
- handel i naprawy - 6%. 

 
Inspektorzy pracy wydali również 156 decyzji dotyczących skierowania do innych prac 
obejmujących 353 pracowników. 
Decyzje dotyczące skierowania do innych prac wydano przede wszystkim w zakładach 
następujących branż: 
- budownictwo - 57%,  
- przetwórstwo przemysłowe - 23%, 
- handel i naprawy - 6%. 
- rolnictwo i leśnictwo - 6%.  
Z ogólnej liczby wydanych decyzji 67% adresowanych było do firm zatrudniających  
do 9 osób. 
 
 

Wystąpienia i wnioski inspektorów pracy  
Kontrolujący skierowali do pracodawców 2.549 wystąpień zawierających 13.774 wnioski oraz  
wydali 513 poleceń z zakresu: 
- technicznego bezpieczeństwa pracy - 3.745 wniosków, 
- prawnej ochrony pracy - 9.715 wniosków,  
- legalności zatrudnienia - 827 wniosków. 
Największą liczbę środków prawnych skierowano do pracodawców zatrudniających  
do 9 pracowników, tj. 58,68 % decyzji nakazowych oraz 57,82% wniosków w wystąpieniach. 
W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to odpowiednio 24,49% decyzji 
nakazowych oraz 26,54% wniosków w wystąpieniach. Do pracodawców zatrudniających  
od 50 do 249 pracowników skierowano natomiast 13,46% decyzji nakazowych oraz 12,48% 
wniosków w wystąpieniach. Wielkie zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób, stanowiły tylko 
3,35% wydanych decyzji nakazowych oraz 3,15% wniosków w wystąpieniach.  
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Najwięcej wniosków i poleceń ustnych zostało skierowanych do zakładów następujących 
branż: 
- handel i naprawy - 31,42%, 
- przetwórstwo przemysłowe - 15,22%, 
- budownictwo - 12,07%.  
 

WNIOSKI DO ZUS O PODWYŻSZENIE SKŁADKI  
NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE 
   

Wobec pracodawców,  u których   
w trakcie dwóch kolejnych kontroli 
stwierdzono rażące naruszenie przepisów 
bhp, w roku 2017 skierowano do ZUS 10 
wniosków o podwyższenie dla pracodaw-
cy o 100% stopy procentowej składki na 
ubezpieczenie wypadkowe. Kierowanie 
wniosków do ZUS podyktowane było 
naruszeniem w sposób rażący przepisów 
technicznego bezpieczeństwa pracy, 
m.in. zatrudnianiem pracowników  
w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia 
ich zdrowia lub życia. 

 

 

  
Narażenie zatrudnionych pracowników spowodowane było przede wszystkim: 
- brakiem wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej (ochrony głowy, 

środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości),  
- prowadzeniem prac w głębokich wykopach bez zabezpieczenia ścian wykopu przed 

osuwaniem się gruntu,  
- niezabezpieczeniem stanowisk pracy przy wykonywaniu prac na wysokości, 
- dopuszczeniem do pracy na rusztowaniach nie spełniających wymagań bezpieczeństwa, 

 
Wszystkie wnioski dotyczyły firm zajmujących się działalnością budowlaną.  
 
 

WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRACY 
ZAROBKOWEJ 
 
W 2017r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku inspektorzy pracy ujawnili 
ogółem 2.432 wykroczenia.  
Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawiają się w sposób następujący: 
 

Podstawa prawna 
wykroczenia 

Wykroczenia 
ogółem 

w tym: 

we wnioskach  
o ukaranie 

w mandatach 
w środkach 

wychowawczych 

art. 281 Kodeksu pracy 534 22 325 187 

art. 282 Kodeksu pracy 504 51 277 1.176 

art. 283 Kodeksu pracy 1.199 57 813 329 

art. 12 a ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych 

7 1 3 3 

art. 119 , 120, 121, 122 ustawy 
o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 

148 47 18 83 
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art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy  
o delegowaniu pracowników  
w ramach świadczenia usług 

1 - 1 - 

art. 8e ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę 

35 1 20 14 

art. 19 ust. 1 pkt. 2 o 
informowaniu pracowników  
i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji 

4 - 1 3 

Suma 2.432 179 1.458 795 

 
Ocena powyższych danych prowadzi do wniosku, że podobnie jak w roku ubiegłym, 

w roku 2017 najbardziej powszechnymi naruszeniami obowiązujących regulacji prawnych  
były: brak profilaktycznych wstępnych oraz okresowych badań lekarskich, brak wstępnych 
szkoleń w dziedzinie bhp - instruktażu stanowiskowego i instruktażu ogólnego oraz 
okresowych szkoleń w dziedzinie bhp, brak lub niewłaściwe zabezpieczanie stanowisk pracy 
przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych wykonywanych na wysokości, brak 
odpowiednich środków ochrony indywidualnej - ochrony głowy, brak środków ochronnych 
przy pracy na rusztowaniach, a także brak uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn  
i innych urządzeń.  

Natomiast w zakresie prawnej ochrony pracy najczęściej występującymi 
nieprawidłowościami były: niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych i/lub dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, 
niewypłacenie wynagrodzenia za pracę, niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego  
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia oraz 
niewypłacenie dodatku za pracę w porze nocnej. Jeżeli zaś chodzi o naruszenia przepisów 
prawa pracy dotyczących czasu pracy, dominującymi w tym zakresie były: zatrudnianie 
pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym 
czasu pracy, nieprowadzenie ewidencji czasu pracy, nierzetelne jej prowadzenie, 
zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku dobowym. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy - w zakresie liczby popełnionych wykroczeń wydaje 
się być w dalszym ciągu lekceważący stosunek niektórych pracodawców do przepisów  
i zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nieznajomość obowiązujących 
przepisów prawa w tym zakresie. Pewne znaczenie może też mieć to, iż zgodnie  
z przekonaniem niektórych pracodawców zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy jest w praktyce często dużo kosztowniejsze, niż utrzymywanie stanu 
sprzecznego z prawem i okresowe uiszczanie grzywien wymierzanych z tego tytułu.  

 
Uwzględniając przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -  

w ujęciu najczęściej występujących naruszeń, wskazać należy wykroczenia polegające na: 
podejmowaniu przez bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez 
powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy. 
W stosunku do sprawców zastosowano 1.163 środki prawne, w tym: 
- 62 wnioski o ukaranie (5%), 
- 636 mandatów karnych (55%), 
- 465 środków oddziaływania wychowawczego (40%). 
 
 

WNIOSKI O UKARANIE KIEROWANE DO SĄDÓW 
 

W 2017 r. inspektorzy pracy skierowali do sądów ogółem 62 wnioski o ukaranie.  
W porównaniu do lat ubiegłych liczba skierowanych do sądów wniosków o ukaranie  
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku utrzymuje się na podobnym poziomie.  
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Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawiają się następująco:  

wnioski  
o 

ukaranie 

wykro-
czenia 
ogółem 

art. 281 
Kodeksu 

pracy 

art. 282 
Kodeksu 

pracy 

art. 283 
Kodeksu 

pracy 

ustawa  
o promocji 

zatrudnienia  
i instytucjach rynku 

pracy 

ustawa  
o zakład. 
funduszu 

świadczeń 
socjalnych 

ustawa o 
minimalnym 

wynagrodzeniu 
za pracę 

 
62 

 
179 

 
22 

 
51 

 
57 

 
47 

 
1 

 
1 

 
  Najczęściej wnioski kierowane były przeciwko pracodawcom i przedsiębiorcom nie 
będącym pracodawcami (50 wniosków), pozostałe przeciwko osobom działającym w imieniu 
pracodawcy i kierującym pracownikami, a w 3 przypadkach przeciwko osobom wykonującym 
pracę - a formalnie bezrobotnym pobierającym zasiłek. 
 
  Oceniając powyższe dane można zauważyć powrót do tendencji dominującej po roku  
2014, zgodnie z którą to wykroczenia z art. 283 Kodeksu pracy oraz z art. 282 Kodeksu pracy 
przeważały we wnioskach o ukaranie.  
  Spośród skierowanych 62 wniosków o ukaranie, do dnia sporządzenia sprawozdania 
sądy rozpatrzyły 54 wnioski. W wyniku ich rozpatrzenia orzeczono 48 kar grzywien. Zapadły 
3 orzeczenia nakładające na obwinionych kary nagany. W 1 przypadku sąd odstąpił od 
wymierzenia kary. Z kolei 1 obwinionego sąd uniewinnił.  
  W roku 2017 sądy wydały rozstrzygnięcia w formie wyroku nakazowego aż w 41 
sprawach (ok. 76% spraw rozpatrzonych) - podobnie do lat ubiegłych. Niewątpliwie można 
częściowo przyjąć, że tendencja ta świadczy o właściwym dokumentowaniu przez organy 
Państwowej Inspekcji Pracy okoliczności popełnienia wykroczenia w aktach dołączanych do 
wniosku o ukaranie. Wyrokami nakazowymi orzeczono grzywny na łączną kwotę 
105.700,00 zł. W wyniku wydania nakazu karnego średnia orzeczona kara grzywny to 
ok. 2.643,00 zł (w roku 2016 - 2.687 zł).  
 W sprawach rozpoznanych w trybie postępowania zwyczajnego, sądy orzekły kary 
grzywny w 8 przypadkach na łączną kwotę 17.250,00 zł. Średnia kwota grzywny 
przypadającej na jedno orzeczenie wyniosła 2.156,00 zł. 
 W żadnym przypadku sąd nie wydał postanowienia odmawiającego wszczęcie postępowania 

 
POSTĘPOWANIE MANDATOWE 
 

W roku 2017 inspektorzy pracy nałożyli na obwinionych, którzy popełnili 1.458  
wykroczeń, 636 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 718.550,00 zł.  
W porównaniu do roku 2016 liczba nałożonych mandatów karnych spadła o ok. 14,2%, 
natomiast suma kwot grzywien o ok. 13,1%. Niewątpliwie na liczbę mandatów karnych 
nałożonych na podmioty w 2017 roku wpływ miało prowadzenie przez inspektorów pracy 
„pierwszych kontroli” u pracodawców, które w większości przypadków nie skutkowały 
sankcjami w postaci mandatów karnych. Mandaty karne nakładano - podobnie jak w roku 
ubiegłym - głównie za wykroczenia przewidziane przepisem art. 283 § 1 Kodeksu pracy.  
 
Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawiają się następująco: 

 
Man-
daty 

 
Wykro- 
czenia 
ogółem 

 
art. 
281 
Kp 

 
art. 
282 
Kp  

 
art. 
283 
Kp 

 
ustawa  

o zakład. 
funduszu 

świadczeń 
socjalnych 

 
ustawa  

o promocji 
zatrudn.  

i 
instytucjach 
rynku pracy 

 
ustawa  

o 
minimalnym 

wynagro-
dzeniu za 

pracę 

Ustawa o 
delegowa

niu 
pracow-
ników w 
ramach 

świadcze-
nia usług 

ustawa  
o informowa-
niu pracowni-

ków i 
przeprowa-

dzaniu z nimi 
konsultacji 

 
636 

 
1458 

 
325 

 
277 

 
813 

 
3 

 
18 

 
20 

 
1 

 
1 
 

 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2017 
str. 13 

 

Grzywnami w drodze mandatu karnego karano najczęściej: 
 394 pracodawców i 47 przedsiębiorców nie będących pracodawcami, 
 103 osoby działające w imieniu pracodawcy, 
 83 osoby kierujące pracą innych osób u pracodawcy. 
Ponadto mandatami ukarano 3 osoby wykonujące pracę - bezrobotnych nie pobierających 
zasiłku, którzy nie dopełnili obowiązku powiadomienia właściwego powiatowego urzędu 
pracy o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.  
 

Należy stwierdzić, iż w 2017r., podobnie jak w latach ubiegłych, mandaty karne były 
środkiem sankcyjnym najczęściej wykorzystywanym przez inspektorów pracy - stanowiły one 
55% ogółu zastosowanych środków prawnych. Nakładano je zwłaszcza za nieprzestrzeganie 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za niewypłacanie pracownikom należnych im 
świadczeń pieniężnych - głównie wynagrodzenia za pracę, a także za nieprzestrzeganie 
przepisów o czasie pracy. Średnia wysokość grzywny orzeczonej w postępowaniu 
mandatowym, przypadająca na 1 mandat utrzymuje się na niemal takim samym poziomie jak 
w latach ubiegłych i wyniosła w 2017r. 1.130,00 zł. W roku 2017 nie doszło do uchylenia 
żadnej z grzywien nałożonych przez inspektora pracy w drodze mandatów karnych.  

 

INFORMACJA O ZASTOSOWANYCH ŚRODKACH 
WYCHOWAWCZYCH 
 
  W roku 2017 inspektorzy pracy w 465 przypadkach zastosowali środki oddziaływania 
wychowawczego, w większości w stosunku do pracodawców i osób działających w ich 
imieniu, a także przedsiębiorców nie będących pracodawcami  
 W porównaniu do roku 2016 liczba zastosowanych przez inspektorów pracy środków 
oddziaływania wychowawczego była na podobnym poziomie. Środki wychowawcze były 
stosowane z reguły w wyniku przeprowadzenia pierwszej kontroli w danym podmiocie,  
a także  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. 
  
 

ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O PODEJRZENIU 
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA 

 
W 2017 roku inspektorzy pracy złożyli do prokuratury 23 zawiadomienia  

o podejrzeniu popełnienia przestępstw z następujących artykułów kodeksu karnego:  
art. 218 § 1a i art. 225 § 2 - 2, art. 218 § 1a- 1, art. 220 § 1 - 2,  art. 225 § 2 - 10, art. 233  
§ 1 - 1,  art. 270 § 1 - 3, art. 271 § 1 - 1, art.45 ustawy o systemie oceny zgodności - 3.  

W porównaniu do roku 2016 liczba zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa wzrosła ponad dwukrotnie (o 13). Jest to spowodowane większą liczbą przypad-
ków utrudniania działalności organom PIP (w 2016 roku 2 zawiadomienia z art. 225 § 2 kk). 

 Prokuratura w 2 przypadkach odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego 
uzasadniając to tym, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Odmowy wszczęcia 
postępowań dotyczyły przestępstw: z art. 225 § 2 kk i art.233 § 1 kk. Inspektor pracy po 
zapoznaniu się z uzasadnieniami odmowy uznał za zasadne złożenie zażalenia na 
postanowienia prokuratora. Zażalenia nie zostały jeszcze rozpatrzone przez sąd.  

Na 23 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratura powiadomiła 
o wszczęciu 9 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa (dochodzeń). 
W 5 przypadkach wszczęte dochodzenia zostały umorzone. Po analizie uzasadnień 
inspektorzy pracy złożyli 3 zażalenia na postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawach 
z art. 218 § 1a, art. 225 § 2 i art.45 ustawy o systemie oceny zgodności. 
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 W wyniku rozpatrzenia zażaleń w 1 przypadku sąd uwzględnił zażalenie na umorzenie 
dochodzenia z art. 218 § 1a, a 1 zażalenie zostało nieuwzględnione (sprawa z art. 225 § 2  
o utrudnianie działalności). Natomiast w 1 przypadku rozstrzygnięcie jeszcze nie zapadło. 

W wyniku zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
skierowanych w 2017 roku oraz z końca 2016r. prokuratura w 5 przypadkach skierowała akty 
oskarżenia do sądu (z art. 218 § 1a i art. 225 § 2 kk), a w 1 przypadku wystąpiła do sądu  
o warunkowe umorzenie postępowania z art.225 § 2. Prawomocne wyroki sądów w tych 
sprawach jeszcze nie zapadły. Odnośnie pozostałych zawiadomień do prokuratury 
rozstrzygnięcia jeszcze nie zapadły. 
 

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 one zostały 
jedynie w oparciu o wyniki kontroli 
dotyczących okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy przeprowadzonych 
przez inspektorów pracy. 

 
 

Liczba i rodzaj zbadanych wypadków  
W roku 2017 inspektorzy pracy na terenie naszego okręgu zbadali okoliczności i przyczyny 
139 wypadków przy pracy, z których 17 to wypadki zaistniałe w 2016 roku.  
W zbadanych wypadkach poszkodowanych było 156 osób, w tym:  
- 10 osób poniosło śmierć,  
- 37 osób doznało ciężkiego uszkodzenia ciała, 
- 109 osób doznało lekkich obrażeń ciała.   
Z powyższej liczby w wyniku 10 wypadków zbiorowych poszkodowanych było 27 osób, które 
doznały lekkich obrażeń ciała. Ponadto zbadano 8 zdarzeń, które nie zostały uznane za 
wypadki przy pracy.  
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W ramach zbadanych wypadków w 2017r. osoby zatrudnione na innej podstawie niż 
umowa o pracę stanowiły około 16% ogółu poszkodowanych, w tym 1 poniosła śmierć  
(10% poszkodowanych w tej grupie), a 12 doznało ciężkich obrażeń ciała  
(32% poszkodowanych w tej grupie). 

 
Poszkodowani wg sekcji i działów gospodarki 
W roku 2017 najwięcej poszkodowanych ze zdarzeń zgłoszonych zanotowano w zakładach 
prowadzących działalność (wg PKD):  
 

          
 

          
 
Przedstawiona powyżej statystyka wypadków z roku 2017 potwierdza zestawienia  
z poprzednich lat, tj. liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym jest na identycznym lub 
zbliżonym poziomie jak w latach ubiegłych, natomiast w liczbie wypadków powodujących 
ciężkie uszkodzenie ciała w kolejnych latach następują przemiennie znaczne różnice tych 
statystyk. W ostatnim roku nastąpił wzrost zdarzeń ciężkiego uszkodzenia ciała o 48%, 
podczas gdy w poprzednim roku, tj. 2016 w stosunku do roku 2015 odnotowano spadek z 33 
przypadków ciężkiego uszkodzenia ciała do 25, czyli o 24%.   

Na terenie naszego okręgu na przestrzeni ostatnich kilku lat cztery branże 
praktycznie kumulują cała statystykę wypadkową, w pozostałych branżach jest ona na tyle 
sporadyczna, że nie wpływa na obraz stanu bhp w naszym rejonie.  
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Ze względu na wielkość zatrudnienia wypadki zbadane w 2017 rejestrowano  
w zakładach:  
- małych (do 9 pracowników) - 28,67% ogółu, w tym: 3 śmiertelne i 11 ciężkich,  

(2016 - 24,67% ogółu, w tym: 2 śmiertelne i 5 ciężkich); (2015 - 32,47% ogółu,  
w tym: 2 śmiertelne i 13 ciężkich), 

- średnich (od 10 do 49 pracowników) - 24,26% ogółu, w tym: 4 śmiertelne i 12 ciężkich, 
(2016 - 23,37% ogółu, w tym: 2 śmiertelne i 5 ciężkich); (2015 - 31,17% ogółu,  
w tym: 5 śmiertelnych i 12 ciężkich), 

- dużych (od 50 do 249 zatrudnionych) - 30,14% ogółu, w tym: 3 śmiertelne  
i 11 ciężkich,(2016 - 32,46% ogółu, w tym: 5 śmiertelnych i 11 ciężkich); (2015 - 20,78% 
ogółu, w tym: 3 śmierteln3 i 4 ciężkie), 

- wielkich (od 250 pracowników) - 16,91% ogółu wypadków, w tym: 0 śmiertelnych  
i 3 ciężkie, (2016 - 19,48% ogółu wypadków, w tym: 1 śmiertelny i 4 ciężkie),  
(2015 - 15,58% ogółu, w tym: 0 śmiertelnych i 5 ciężkich). 

 

 
 

Udział inspektora pracy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
powodujących ciężkie lub śmiertelne urazy osoby poszkodowanej oraz przy wypadkach 
zbiorowych wynika z mocy ustawy o PIP, natomiast prowadząc dodatkowo szeroką ocenę 
pozostałych dokumentacji powypadkowych weryfikujemy jej jakość w celu wskazania 
nieprawidłowości w postępowaniu zespołów powypadkowych.  

W roku 2017 inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 205 kontroli  
w 191 zakładach, w trakcie których dokonali oceny 411 dokumentacji powypadkowych 
dotyczących wypadków przy pracy, w tym 32 dotyczyły wypadków nieuznanych za wypadki 
przy pracy.  

 
Analiza sporządzonych dokumentacji powypadkowych ujawniła błędy popełnione 

przez zespoły powypadkowe podczas dochodzenia, które w ocenie inspektorów pracy 
najczęściej wynikały z próby ukrycia istotnych naruszeń prawa, leżących po stronie 
pracodawcy. W celu usunięcia tych uchybień, inspektorzy pracy kierowali do pracodawców 
wystąpienia.  
 
Wydane wnioski najczęściej dotyczyły: 
-  nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, w tym:  

 nieustalania przyczyn lub ustalenia nieadekwatnych przyczyn wypadków, 

 nieprzedstawienia wniosków i środków profilaktycznych lub przedstawienia  
wniosków nieadekwatnych do przyczyn wypadku, 

 nieterminowego sporządzania i zatwierdzania protokołów powypadkowych, 

 braku niezwłocznego przystępowania przez zespół do badania wypadku, 

 powoływania zespołów powypadkowych w składzie niezgodnym z  przepisami; 
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-  nieprawidłowego prowadzenia rejestru wypadków przy pracy.  
Nieprawidłowości w ustalaniu przyczyn polegały również na unikaniu wpisywania do 
protokołów przyczyn będących następstwem nieprzestrzegania przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
 

ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW 
 

W  2017r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wpłynęło 1.096 skarg, 
wniosków i anonimów. Dane te kształtują się na zbliżonym poziomie  
w porównaniu do roku 2016, w którym złożono 1.013 takich sygnałów. Liczba 
zarejestrowanych pism wzrosła o 8,2%. 

Skargi w znaczącej mierze składane były przez ,,byłych’’ pracowników oraz przez 
pracowników pozostających w zatrudnieniu, a także przez osoby zatrudnione na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Ponadto zdarzały się skargi osób zatrudnionych bez żadnych umów 
(,,na czarno’’). Również 22 organizacje związkowe dochodziły przywrócenia naruszonego 
porządku prawnego w drodze składanych skarg lub wniosków o kontrolę.  
W 160 przypadkach składający skargi i wnioski nie ujawnili swoich danych osobowych.  

 Spośród skarg, które wpłynęły ponad 13% przekazano zgodnie z właściwością 
miejscową do innych okręgowych inspektoratów pracy, 2% skarg dotyczyło zagadnień spoza 
obszaru właściwości rzeczowej organów Państwowej Inspekcji Pracy, również ok. 2% skarg  
skarżący wycofali. 

Z kolei ze 160 skarg anonimowych 82 skierowano do wykorzystania przez 
inspektorów pracy w działalności kontrolnej, pozostałe pozostawiono bez rozpatrzenia. 
W 68 przypadkach inspektorzy pracy nie byli w stanie rozpatrzyć zasadności złożonych 
skarg z uwagi na utrudnianie  inspektorom pracy podjęcia czynności kontrolnych przez 
pracodawców lub istniejące szczególne okoliczności w danej sprawie, w tym utratę statusu 
pracodawcy. 

 Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania zbadano pod względem 
zasadności 650 skarg i wniosków dotyczących naruszania uprawnień pracowniczych,  
w tym w związku z rozpatrywaniem zgłoszeń  przeprowadzono 582 kontrole  
u 514 przedsiębiorców. 

Za całkowicie lub częściowo zasadne uznano 374 skargi - (58%).  
W przypadku pozostałych skarg za całkowicie niezasadne uznano 175 skarg (27%), 
natomiast w 101 przypadkach inspektorzy nie uznali 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 skargach złożonych w 2017 roku, skarżący poruszyli 1.562 problemy wskazując, 
na ich zdaniem, naruszanie przepisów prawa pracy. Inspektorzy pracy rozpatrujący  
te skargi potwierdzili zasadność 468 problemów, co stanowi 29% poruszonych (w roku 2016 
- 29%, 2015 - 33%, w roku 2014 - 29%). 
 
Dane statystyczne w zakresie poruszanych w skargach problemów (według symboli) 
przedstawia poniższa tabela: 

Problemy poruszane w skargach 
01.01.2017 r.- 31.12.2017 r. 

Ogółem Zasadne 

Obiekty i pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia i urządzenia 
higieniczno - sanitarne 

70 27 

Wypadki przy pracy 25 8 

Ryzyko zawodowe, służba bhp, komisja bhp  3 0 

Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne 36 16 

Maszyny i urządzenia techniczne 12 3 

Urządzenia i instalacje energetyczne 5 1 

Transport 12 10 
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Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej 48 16 

Przygotowanie do pracy 72 20 

Stosunek pracy 332 69 

Czas pracy 95 38 

Działalność w zakresie pośrednictwa, doradztwa i pracy tymczasowej 1 1 

Uprawnienia związane z rodzicielstwem 4 1 

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 629 244 

Należności z tytułu umów cywilnoprawnych 78 17 

Legalność zatrudnienia i8 innej pracy zarobkowej 42 9 

Uprawnienia organizacji związkowych, rady pracowników, uzp. zfśs 20 5 

Urlopy pracownicze 31 10 

Środki nadzoru nad warunkami pracy 8 1 

Dyskryminacja, mobbing, molestowanie 38 3 

 
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 pracy.  
 
       Szczegółowe zestawienia zagadnień poruszanych w skargach wskazują, że podobnie 
jak w poprzednich latach, również w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. najwięcej 
problemów w nich podnoszonych dotyczyło niewypłacania przez pracodawców 
wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (na 1.562 problemy 
poruszane w skargach 629 z nich dotyczyło tego zagadnienia, co stanowi aż 40,2% ogółu  
(w roku 2016 - 39,5%, 2015 - 39,4%, w roku 2014 - 41,5%). 
 
Skargi, w których poruszono problem wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze 
stosunku pracy dotyczyły najczęściej niewypłacania lub nieterminowego wypłacania 
wynagrodzenia za pracę oraz zaniżania jego wysokości (232 zarzuty wskazane w skargach), 
a ponadto: 
 niewypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 
 niewypłacania ekwiwalentu pieniężnego za  niewykorzystany   urlop wypoczynkowy, 
 niewypłacania ekwiwalentu pieniężnego 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 244 problemach podniesionych w skargach spośród  
629 (39%). Do pracodawców, u których zasadność zarzutów w tym obszarze znalazła 
potwierdzenie, kierowano przewidziane prawem środki prawne, w tym skierowano do nich 
wystąpienia dotyczące wyeliminowania różnego rodzaju uchybień, w szczególności  
w zakresie  naliczenia i wypłacenia poszczególnych należności ze stosunku pracy na łączną 
kwotę 173.107,57 zł na rzecz 240 pracowników. Ponadto do pracodawców skierowano 
nakazy zawierające 26 decyzji w sprawie wypłaty przede wszystkim wynagrodzenia za pracę 
na rzecz 803 pracowników na kwotę 1.462.608,30 zł. W efekcie zastosowanych środków 
prawnych (decyzji, wniosków i poleceń) pracodawcy wypłacili łącznie 1.454.496,10zł 
tytułem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy 989 pracownikom.  
 

Szeroko pojętego „stosunku pracy” dotyczyły 332 problemy (21% ogółu 
podniesionych w skargach), a w szczególności nieprawidłowości w zakresie nawiązywania 
i rozwiązywania stosunków pracy, z czego 69 uznano za zasadne (21%). 

Dane te kształtują się na niemal identycznym poziomie w porównaniu do roku 
ubiegłego. Ta tematyka - w znaczącej większości przypadków - dotyczyła branży budowlanej 
oraz związanych z tym krótkotrwałych potrzeb pracodawców, a jednoznaczne 
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rozstrzygnięcie zarzutów dotyczących naruszenia warunków zawartych umów możliwe jest 
jedynie na drodze sądowej. Dlatego też aż w 53 przypadkach inspektorzy pracy uznali skargi 
za mające charakter sporny.  

Liczną grupę skarg stanowiły sygnały dotyczące niewydania świadectwa pracy,  
nieprawidłowej jego treści lub opóźnień w jego wydaniu. Z kolei 20 skarg dotyczyło zawarcia 
„umowy zlecenie” lub umowy o dzieło w warunkach, w których zgodnie z regulacją art. 22 § 1 
Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę, z czego 11 uznano za zasadne. 
Pozostałe zagadnienia ujęte w skargach w kategorii „stosunek pracy” miały charakter 
jednostkowy.  
 

Podobnie jak w roku ubiegłym wiele, bo aż 276 problemów (18% ogółu 
rozpatrzonych, w roku 2016 - 17%) poruszonych w skargach dotyczyło naruszeń w zakresie 
warunków pracy - 92 z nich uznano za zasadne (co stanowi 30,3% tych, które zostały 
podniesione w skargach w tym zakresie). Należy zaznaczyć, że również w tym obszarze 
skarżący w jednej skardze często wskazywali po kilka rodzajów naruszeń przepisów i zasad 
bhp. Wśród tych problemów najwięcej dotyczyło obiektów i pomieszczeń pracy, pomieszczeń 
i urządzeń higieniczno- sanitarnych oraz wentylacji, ogrzewania i oświetlenia, a także 
zatrudniania bez badań lekarskich i szkoleń bhp.  

W skargach wskazywano również na nieprawidłowości dotyczące czynników 
szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy oraz środków ochrony indywidualnej.   

 
W 25 skargach (w 24 w roku 2016) poruszono kwestie związane z ustalaniem 

okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w tym: z nieprzystąpieniem niezwłocznie do 
ich ustalenia przez zespół powypadkowy, niesporządzeniem protokołu powypadkowego, 
oraz nieprawidłowościami przy rejestrowaniu wypadków przy pracy oraz powiadamianiu  
o nich organów PIP( 8 skarg uznano za zasadne lub częściowo zasadne).  

Następna pod względem liczebności grupa problemów dotyczyła czasu pracy -  
w skargach poruszono 95 problemów (6% ogółu rozpatrzonych; w roku 2016 - 9% 
wszystkich podniesionych w skargach zarzutów) związanych z czasem pracy,  
z czego 38 (40%) uznano za zasadne. Podobnie jak w przypadku innych grup problemów 
charakterystyczne jest to, że skarżący w jednej skardze wskazywali po kilka 
nieprawidłowości. W konsekwencji liczba sygnałów, w których wskazywano na naruszanie 
przepisów o czasie pracy nie jest tak znaczna jak w przypadku problemów wcześniej 
omówionych.  

Główne naruszenia porządku prawnego, jakie występowały w tej grupie skarg to 
nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, w szczególności nierzetelne 
prowadzenie ewidencji czasu pracy (zgłoszono w 16 skargach) oraz nieprawidłowe 
tworzenie rozkładów czasu pracy (zgłoszono w 15 skargach) i zatrudnianie pracowników 
przeciętnie przez więcej niż 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym (zgłoszono 
w 10 skargach).   

W wielu przypadkach inspektorzy pracy rozpatrujący skargi w zakresie naruszeń 
przepisów dotyczących czasu pracy napotykali trudności w ustaleniu ich zasadności ze 
względu na brak kart ewidencji czasu pracy lub ich nierzetelne prowadzenie, czy też brak  
albo niewłaściwe sporządzanie harmonogramów czasu pracy, list obecności oraz innych 
dokumentów pozwalających na weryfikację rzetelności okazywanej ewidencji czasu pracy.  

 
Z kolei 42 problemy zawarte w skargach dotyczyły zagadnień legalności 

zatrudnienia (z tego 9 zarzutów uznano za zasadne). W znaczącej większości skargi te 
obejmowały nieprawidłowości w zakresie: niezgłoszenia lub nieterminowego zgłoszenia do 
ubezpieczenia społecznego osoby zatrudnionej lub osoby wykonującej inną pracę 
zarobkową, naruszeń związanych z nierealizowaniem lub nieterminowym realizowaniem 
obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy. 

W skargach poruszono też 38 zagadnień dotyczących mobbingu, molestowania  
i dyskryminacji w stosunkach pracy. Potwierdzono zasadność 3 skarg. W 26 skargach 
problemy dotyczyły mobbingu, w 5 - molestowania, w 7 - dyskryminacji. W okresie 
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sprawozdawczym nie złożono skargi, w której poruszono by tematykę molestowania 
seksualnego. 

Kolejna grupa problemów to 31 skarg w zakresie udzielania urlopów 
wypoczynkowych, z czego w 10 przypadkach potwierdzono zasadność skarg.  

Pozostałe zagadnienia występowały w skargach znacznie rzadziej i na podkreślenie 
zasługuje jedynie  15 skarg w zakresie naruszenia przepisów ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (w 4 przypadkach potwierdzono ich zasadność).  
W roku 2017 nie złożono żadnej skargi, w której poruszono by kwestie naruszania uprawnień 
pracowników młodocianych. 

W związku z zasadnością problemów poruszonych we wszystkich skargach 
inspektorzy pracy do pracodawców skierowali nakazy zawierające ogółem 191 decyzji  
(w tym decyzji płacowych). Z danych na dzień sporządzania sprawozdania wynika, że 
pracodawcy zrealizowali 160 decyzji poprawiając warunki pracy pracownikom bądź 
wypłacając wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy na rzecz łącznie  
1.460 pracowników. Inspektorzy wystosowali również do pracodawców wystąpienia 
zawierające  243 wnioski, które dotyczyły łącznie 5.594 pracowników. 
Pracodawcy poinformowali o zrealizowaniu 160 wniosków zawartych w wystąpieniach, 
przywracając naruszony porządek prawny w stosunku do łącznie 4.423 pracowników. 

W wyniku działalności kontrolno-nadzorczej związanej z rozpatrywaniem zasadności 
skarg inspektorzy pracy nałożyli na pracodawców 69 grzywien w drodze mandatów karnych 
na łączną kwotę 80.900,00 złotych, a także skierowali 5 wniosków do sądu o ukaranie.  
W 26 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. 

W związku z 13 kontrolami inspektorzy pracy w drodze decyzji nałożyli kary grzywny 
w transporcie, przy czym kwota nałożonych grzywien wyniosła 56.100,00 zł.  
 

Dane statystyczne dotyczące liczby składanych w okresie sprawozdawczym skarg, 
wniosków i anonimów wskazują, że liczba skarg, wniosków i anonimów nieznacznie 
zwiększyła się w stosunku do roku 2016.  

Nadal dominującą grupą są skargi dotyczące wynagrodzeń i innych świadczeń 
pieniężnych ze stosunku pracy. Zwraca uwagę liczba skarg (78 problemów, 17 zasadnych), 
w których zleceniobiorcy oraz świadczący usługi dochodzili należnych im wynagrodzeń,  
tak w zakresie minimalnej stawki godzinowej, jak i innych kwot wynikających z zawartych 
umów zlecenia lub umów o świadczenie usług. Takie dochodzenie roszczeń jest 
konsekwencją nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu obowiązującej od 1 stycznia 
2017r., jak i ustanowienia kompetencji inspektorów pracy w tym zakresie.  
 

Dodatkowo należy stwierdzić, iż jedną z przyczyn składania skarg pracowniczych jest 
to, że część pracodawców nadal 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). 

 
 
PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY ORAZ PRZEPISÓW  
I ZASAD BHP 
 
LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA 
 

Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich   
 
W 2017r. przeprowadzono 1.336 kontroli w 1.295 podmiotach. Kontrolą z zakresu 

legalności zatrudnienia obywateli polskich objęto 11.390 osób. Dobór zakładów do kontroli 
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wynikał najczęściej z zaplanowanych działań i rozpoznania inspektorów pracy, a po części 
ze skarg wpływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy.  

 
Prowadzone kontrole były również zainicjowane wnioskami innych organów,  

w których realizowany był temat legalności zatrudnienia: 

- urzędy skarbowe - 15 kontroli, 

- starosta/prezydent miasta - 12 kontroli, 

- policja - 2 kontrole, 

- straż graniczna - 4 kontrole, 

- powiatowe urzędy pracy - 5 kontroli, 

- zakład ubezpieczeń społecznych - 3 kontrole. 
W ramach współpracy organów w 2017r. prowadzono też wspólne kontrole z policją  
(10 kontroli) i strażą graniczną (8 kontroli). 
  
Przeprowadzone kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 
wykazały, że na objętych kontrolą 11.390 osób stwierdzono:  

 485 osób świadczyło pracę nielegalnie (brak umowy w wymaganej formie, nie zgłoszenie 
do ubezpieczenia społecznego oraz niepoinformowanie przez bezrobotnych PUP  
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności 
gospodarczej), 

 94 osoby świadczyły pracę bez potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków zawartej  
z pracownikiem umowy o pracę, 

 494 osoby świadczyły pracę bez zgłoszenia (lub zostali zgłoszeni do ubezpieczenia  
po obowiązującym prawem terminie, ale przed rozpoczęciem kontroli przez inspektora 
pracy) do ubezpieczenia społecznego, 

 66 osób nie wywiązało się z obowiązku poinformowania PUP o podjęciu zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności gospodarczej. 

Nie stwierdzono rażących naruszeń związanych z opłacaniem składek na Fundusz Pracy. 
Inspektorzy pracy stwierdzali naruszenia przepisów w zakresie nieopłacenia składek  
na Fundusz Pracy lub opłacania ich po wymaganym prawem terminie.  

 
Inspektorzy pracy stwierdzili przypadki nie zawiadomienia przez bezrobotnych 

powiatowych urzędów pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
pozarolniczej działalności gospodarczej - z tego obowiązku nie wywiązało się 66 osób.  
W większości przypadków inspektorzy pracy w stosunku do bezrobotnych kierowali środki 
oddziaływania wychowawczego w postaci ostrzeżenia czy pouczenia. W 3 przypadkach 
bezrobotni zostali ukarani grzywnami w postaci mandatów kredytowanych w związku  
z popełnionymi wykroczeniami, natomiast w stosunku do 3 skierowano wnioski do sądu  
o ukaranie. 
  Na podstawie analizy dotychczas prowadzonych kontroli związanych  
z nielegalnym powierzaniem i wykonywaniem pracy przez obywali polskich, prowadzonych 
na terenie województwa podlaskiego, zarówno w 2017r. jak też z poprzednich latach 
stwierdza się, że nie pojawiły się nowe zjawiska związane z badaną tematyką. Należy 
stwierdzić, że najwięcej nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia stwierdzono  
w takich branżach, jak handel, naprawy, budownictwo, przetwórstwo przemysłowe oraz 
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne. 

Niezmiennie, od lat stosowaną praktyką służącą obejściu obowiązujących przepisów 
prawa o legalnym powierzaniu pracy, jest tłumaczenie przez pracodawcę, że dana osoba 
dopiero rozpoczęła pracę na podstawie ustnej umowy cywilnoprawnej. Sprzyja temu brak 
obowiązku zawierania takich umów w formie pisemnej, co jest często wykorzystywane  
i nadużywane, zwłaszcza, gdy strony ze sobą w tej materii współpracują. W konsekwencji 
takiego stanu rzeczy zarówno podmiot powierzający pracę jak i zatrudniony twierdzą,  
że praca wykonywana jest od dziś czy od kilku dni. Najczęściej deklarują, że jest to okres nie 
dłuższy niż 7 dni ze względu na ewentualne zgłoszenie przez przedsiębiorcę zleceniobiorcy 
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do ZUS lub zgłoszenie przez podejmującego pracę, faktu jej podjęcia do PUP.  Dość często 
zdarzało się także podczas kontroli, że w przypadku, kiedy dana osoba nie posiadała żadnej 
umowy na piśmie, w kolejnym dniu kontroli kontrolowany przedsiębiorca okazywał 
inspektorowi sporządzoną na piśmie umowę cywilnoprawną. 

W przypadku, kiedy strony decydują się na zatrudnienie na podstawie stosunku pracy 
zauważalna jest  większa świadomość pracodawcy w związku z obowiązkiem potwierdzenia 
pracownikowi podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę - przed 
dopuszczeniem pracownika do pracy. Powyższe związane jest z konsekwencjami 
wykroczeniowymi i jest też skutkiem wprowadzenia zmian w art. 29 § 2 Kodeksu pracy. Aby 
jednak ten przepis, nakładający obowiązek zawarcia na piśmie umowy o pracę przed 
dopuszczeniem do pracy, był w pełni skuteczny, konieczne jest wprowadzenie podobnych 
regulacji odnośnie umów cywilnoprawnych.  
 

Podobnie jak w latach ubiegłych, dominującą przyczyną występujących 
nieprawidłowości są koszty dotyczące zatrudniania pracowników. Naruszanie przepisów  
z zakresu legalności zatrudnienia przez podmioty prowadzące działalność to - w ocenie 
inspektorów pracy - świadome działanie tych osób. Powyższe podyktowane jest 
oszczędnością, przy tym podmioty te mają nadzieje, że nie zostaną skontrolowane  
i inspektorzy pracy nie ujawnią nielegalnego zatrudniania przy powierzaniu pracy 
zarobkowej.   Do zaistniałych nieprawidłowości przyczynia się też to, że niektórzy bezrobotni 
nie są zainteresowani podjęciem pracy zarobkowej, zalegalizowanej na piśmie, która 
spowodowałaby ujawnienie przez nich dochodu. Osoby takie nie mogłyby korzystać ze 
świadczeń socjalnych i dlatego faktu podjęcia pracy nie  zgłaszają do PUP. Czasem jest  
to również związane z chęcią uzyskania dodatkowego dochodu - w przypadku pobierania 
zasiłku albo innego świadczenia. Oczywiście niewywiązywanie się przez bezrobotnych  
z obowiązku powiadamiania powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia często 
wynika też z ich niewiedzy.    
 

W związku z naruszeniami przepisów dotyczących legalności zatrudnienia 
inspektorzy pracy skierowali do podmiotów kontrolowanych 464 wystąpienia zawierające 589 
wniosków o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. Na dzień sporządzania 
sprawozdania 74% adresatów wystąpień udzieliło odpowiedzi o likwidacji uchybień.  

W związku z popełnieniem czynów mających znamiona wykroczenia inspektorzy 
pracy podjęli wymagane prawem działania i w szczególności na sprawców wykroczeń 
nałożono 18 mandatów karnych, najczęściej w kwocie 1.000 zł, skierowano też wnioski do 
sądu o ukaranie w stosunku do 31 osób oraz zastosowano 69 środków oddziaływania 
wychowawczego w związku z popełnionymi wykroczeniami (w postaci pouczeń i ostrzeżeń). 
 

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców 
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w 2017r. przeprowadzono 259 
kontroli w 240 podmiotach, które powierzyły pracę 2.202 cudzoziemcom. Kontrolami objęto 
zagadnienia związane z legalnością pobytu cudzoziemców, wykonywaniem pracy przez 
cudzoziemców i przestrzeganiem procedur związanych z uzyskaniem zezwoleń na pracę.  

Kontrole przeprowadzane były z reguły w ramach realizacji Harmonogramu działań 
PIP, w 10 przypadkach wspólnie z innymi organami. Inspektorzy pracy OIP w Białymstoku 
przeprowadzili 6 wspólnych kontroli z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży 
Granicznej oraz 4 wspólne kontrole z Policją. 
 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że na terenie województwa podlaskiego 
nielegalnie pracę świadczyło 148 cudzoziemców:  

 78 obywateli Ukrainy, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę na podstawie umów nie 
potwierdzonych na piśmie w 46 przypadkach, w 32 przypadkach bez wymaganych 
zezwoleń na pracę oraz w 22 przypadkach na innym stanowisku lub na innych 
warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,  
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 68 obywateli Białorusi, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę na podstawie umów nie 
potwierdzonych na piśmie w 35 przypadkach, w 5 przypadkach powierzyli pracę bez 
wymaganego zezwolenia na pracę oraz w 43 przypadkach na innym stanowisku lub na 
innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, 

 1 obywatelka Mołdowy, której przedsiębiorca powierzył pracę na podstawie umowy nie 
potwierdzonej na piśmie, bez wymaganego zezwolenia na pracę, a podstawa pobytu nie 
uprawniała do wykonywania pracy. 

 
Skala nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców - porównanie z rokiem 2016. 

 2016 2017 

Liczba kontroli           201 259 

Liczba cudzoziemców objętych kontrolą          784 2.202 

Liczba cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę            92 148 

 
W toku prowadzonych kontroli przez inspektorów pracy stwierdzono, że do 

najczęstszych nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców dochodzi podczas ich 
niezwłocznego zatrudnienia (bez dopełnienia obowiązku rejestracji oświadczeń, na innych 
warunkach niż określone w oświadczeniu 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 sankcje wiążące 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. 

Zaobserwowany trend w branży budowlanej do powierzania pracy cudzoziemcom 
bez dopełnienia obowiązków rejestracji oświadczeń, na innych warunkach niż określone  
w oświadczeniu oraz bez potwierdzania na piśmie warunków zatrudnienia, jest 
spowodowany zapotrzebowaniem na niewykwalifikowanych pracowników do prostych prac 
budowlanych. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w roku 2017 nie odnotowano na terenie 
województwa podlaskiego przypadków rażącego nadużycia związanego z korzystaniem  
z uproszczonego systemu zatrudniania (wykonywania pracy przez cudzoziemców  
na podstawie oświadczeń). 

W roku 2017 kontrolą objęto również przedsiębiorców rejestrujących oświadczenia  
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, którzy jako rodzaj umowy na podstawie której 
ma być wykonywana praca podawali umowa o dzieło. Zatrudnienie na podstawie  umów  
o dzieło jest bowiem niestety nieraz nadużywane, niezgodne z istotą i charakterem tej 
umowy, a stosowane jest tylko i wyłącznie w celu obniżenia kosztów zatrudnienia 
cudzoziemca.    Po zakończonych kontrolach inspektorzy pracy skierowali zawiadomienia do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Krajowej Administracji Skarbowej - Urzędów 
Skarbowych o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zawierania umów o dzieło  
z cudzoziemcami. 

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie legalności zatrudnienia 
cudzoziemców inspektorzy pracy stwierdzali przypadki popełnienia wykroczeń w tym 
zakresie. Skierowano wnioski do sądów wobec 11 pracodawców, Inspektorzy pracy 
zastosowali 19 mandatów karnych na łączną kwotę 21.000 zł.  

Dane dotyczące liczby cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę wskazują,  
że zwiększył się problem naruszania przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców. 
Należy jednak mieć na uwadze to, że w 2017r. przeprowadzono więcej kontroli w tym 
zakresie, a kontrolowane podmioty zatrudniały większą liczbę cudzoziemców. 

Niezależnie od wzrostu liczby cudzoziemców nielegalnie zatrudnionych warto  
zauważyć, że w większości przypadków cudzoziemcy posiadali zezwolenie na pracę lub 
oświadczenia o zamiarze powierzenie pracy i byli legalnie zatrudnieni.  
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STOSUNEK PRACY 
 
UMOWY TERMINOWE 

 
W roku sprawozdawczym przeprowadzono kontrole 52 pracodawców (zatrudniających 
łącznie 4423 pracowników) w zakresie oceny przestrzegania  przepisów dotyczących umów 
terminowych. 
Skontrolowane podmioty zawarły łącznie: 

- 22 umowy o pracę  na okres próbny, 

- 474 umowy o pracę na czas określony.  
Przeprowadzone kontrole wykazały następujące nieprawidłowości: 

- w zakresie zawierania umów na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy  
- w 4 zakładach wobec 5 pracowników, 

- w zakresie zatrudniania pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony 
których łączny czas trwania nie przekracza 33 miesięcy - w 8 zakładach wobec  
12 pracowników, 

- w zakresie zamieszczania w umowie o pracę na czas określony zawartej w celu lub 
przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 K.p. informacji wskazanych w art. 29 § 11 K.p. -  
w 2 zakładach wobec  2 pracowników, 

- w zakresie zastosowania prawidłowego okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas 
określony, zawartej począwszy od dnia 22 lutego 2016 r. - w  4 zakładach wobec   
11 pracowników, 

- w zakresie zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy o zawarciu umowy 
o pracę na czas określony, o której mowa w art. 251 § 5 K.p. - w  1 zakładzie wobec   
1 pracownika. 

 
Ponadto w trakcie kontroli inspektorów pracy stwierdzono, że: 

- u 19 skontrolowanych pracodawców nie poinformowano na piśmie łącznie  
64 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony o ich warunkach 
zatrudnienia w zakresie obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę 
(art. 29 § 3 pkt 4 K.p.), 

- u 9 skontrolowanych pracodawców nie poinformowano na piśmie łącznie  
31 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony o zmianie ich 
warunków zatrudnienia w zakresie obowiązującej długości okresu wypowiedzenia umowy 
o pracę, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian  
(art. 29 § 32 K.p.), 

- u 4 skontrolowanych pracodawców stwierdzono przypadki umieszczania w treści umów  
o pracę zawartych na czas określony u łącznie 11 pracowników klauzul dopuszczających 
rozwiązanie takich umów z zachowaniem okresu wypowiedzenia krótszym niż określony 
znowelizowanymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

Na uwagę zasługuje fakt, że u 18 pracodawców nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości  
w zakresie przestrzegania przepisów o umowach terminowych. 
 
Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa w omawianym zakresie były następujące: 

- nieznajomość lub niezrozumienie regulacji prawnych w tym zakresie, 

- lekceważące podejście do obowiązków, mających charakter jedynie formalny, 

- brak jednoznacznych kryteriów dotyczących możliwości zawierania tzw. nielimitowanych 
umów o pracę na czas określony, w szczególności dotyczących przypadku, o którym 
mowa w art. 251 § 4 pkt 4 K.p., to jest ze względu na obiektywne przyczyny leżące po 
stronie pracodawcy.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców  
33 wystąpienia, zawierające łącznie 53 wnioski najczęściej o charakterze profilaktycznym,  
z czego większość zrealizowano. 
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Kontrole przeprowadzone w 2017 r. wykazały, że znaczna część pracodawców  
(34% skontrolowanych) w pełni stosuje znowelizowane przepisy ustawy Kodeks pracy.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli pokazują, że część pracodawców miała problem  
z przekazywaniem pracownikom informacji (w tym zaktualizowanej) o obowiązującej ich 
długości okresu wypowiedzenia - informacji takiej nie przekazano u ponad połowy 
pracodawców objętych kontrolą tematyczną. Mniejszą skalę miały natomiast pozostałe 
opisane wcześniej naruszenia tych przepisów.  

 

BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI CYWILNOPRAWNYCH FORM ZATRUDNIENIA 
 

W 2017r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku realizując temat 
przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na 
istnienie stosunku pracy przeprowadzono 899 kontroli u 834 pracodawców  
i przedsiębiorców. Łączna liczba pracujących w tych podmiotach to 81.949 osób,  
w tym 41.485 zatrudnionych pracowników, 38.867 osób wykonujących pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych i 1.473 osoby wykonujące pracę w ramach samozatrudnienia.  
 

Podczas 198 kontroli inspektorzy pracy zakwestionowali zawarte w tych podmiotach 
umowy cywilnoprawne uznając, że w przypadku zbadanych umów pracodawcy lub 
przedsiębiorcy powinni byli zawrzeć umowę o pracę. Podkreślić należy także, że inspektorzy 
pracy znacznie rzadziej analizowali umowy o dzieło.  Liczba tych umów, w ocenie 
kontrolujących, znacznie zmalała w odniesieniu do lat poprzednich, co jest zapewne 
wynikiem obowiązywania, od roku 2017 minimalnej stawki godzinowej tylko dla umów 
określonych w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego. 
 
W trakcie oraz po zakończeniu czynności kontrolnych inspektorzy pracy, w przypadku  
198 kontroli skierowali do kontrolowanych podmiotów 215 środków prawnych, w tym: 

- 155 wniosków zawartych w 147 wystąpieniach, 

- 60 poleceń.  
W wyniku zastosowanych środków prawnych kontrolowani pracodawcy i przedsiębiorcy 
zawarli w trakcie kontroli lub poinformowali po zakończeniu czynności kontrolnych  
o zawarciu umów o pracę z 391 osobami, z którymi uprzednio zawarte były umowy 
cywilnoprawne. Za popełnione wykroczenia inspektorzy pracy nałożyli na pracodawców 
mandaty karne w łącznej wysokości 41.750 zł. W trzech przypadkach skierowano wnioski do  
sądu o ukaranie, na osoby winne popełnionych wykroczeń nałożono grzywny w łącznej 
wysokości 5.500 zł. 
 

Podczas prowadzonych kontroli inspektorzy pracy dokonywali ustaleń nie tylko na 
podstawie dokumentów, ale również poprzez pobieranie wyjaśnień i oświadczeń osób 
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoby te najczęściej wskazywały, że 
nie chcą zmiany formy ich zatrudnienia  argumentując to: brakiem potrzeby stałego 
zatrudniania, m. in z powodu możliwości utraty innych świadczeń nie związanych z pracą,  
brakiem korzyści z zatrudnienia pracowniczego,  niechęcią do większego zaangażowania się 
w pracę. Podnoszone były też  argumenty potrzeby doraźnego zarobku, a część osób, 
szczególnie posiadających określone, pożądane kwalifikacje legitymowała się umową  
o pracę zawartą w innych podmiotach, a świadczenie usług na podstawie umowy 
cywilnoprawnej traktowała jako dodatkowe źródło dochodów. Ponadto część z osób 
zatrudnianych wskazywała podczas rozmowy z inspektorem pracy, iż nie ma świadomości 
różnic wynikających z zawarcia umowy cywilnoprawnej i umowy o pracę.  

W trakcie prowadzonych kontroli pracodawcy wyjaśniali powody zawierania umów 
cywilnoprawnych w sytuacji istnienia cech stosunku pracy. Wśród powodów tych wymieniali 
w szczególności: 

- chęć krótkotrwałego sprawdzenia umiejętności zgłaszających się do pracy osób,  

- dużą rotację osób, w tym spowodowaną poszukiwaniem lepszych warunków 
zatrudnienia, 
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- krótkie terminy realizacji inwestycji - w przypadku sfery usług, w tym budownictwa, 

- sezonowość prac - w szczególności w budownictwie i w gastronomii, 

- nakierowanie na bezpośrednie uzyskanie celu bez konieczności długotrwałego „wiązania 
się” z pracownikiem, 

- aspekt ekonomiczny - brak kosztów które powstają przy zatrudnianiu na podstawie 
umowy o pracę,  

- brak wiedzy wynikającej z zawiłości i mnogości przepisów w tym zakresie. 
 
Zdaniem  inspektorów pracy powodem nieprawidłowego powierzania pracy były też mniej 
sformalizowane zasady dotyczące zatrudniania osób na podstawie umów cywilnoprawnych 
oraz wizja bezkarności oraz niewielkiej dolegliwości finansowej w przypadku drogi sądowej - 
w szczególności w kontekście rozstrzygnięć w wyrokach dotyczących ustalenia istnienia 
stosunku pracy. 

Kontrole prowadzone w roku 2017 potwierdziły, że skala zjawiska nieprzestrzegania 
przepisów dotyczących zawierania umów o pracę w sytuacji świadczenia pracy określonego 
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 
wyznaczonym przez pracodawcę, jest znacząca. Wskazać należy, że w ocenie 
kontrolujących naruszenia przepisów w tym zakresie nie noszą, co do zasady, znamion 
złośliwego działania pracodawcy. Coraz częściej, co jest zjawiskiem nowym, warunki co do 
sposobu zatrudniania dyktowane są przez pracobiorców. Ci, biorąc pod uwagę aspekty 
finansowe i możliwość elastycznego działania w sferze czasu pracy, często decydują się 
wyłącznie na niepracowniczą formę świadczenia pracy.  

Podsumowując stwierdzić należy, że stan przestrzegania przepisów w tej materii nie 
jest zadowalający. Sytuację należy monitorować poprzez dalsze prowadzenie kontroli  
w różnych branżach. Zbyt daleko idące „zbliżenie” stosunku pracy i form zatrudnienia 
niepracowniczego może bowiem powodować pogłębianie tego rodzaju nieprawidłowości na 
rynku pracy.  
 

POWÓDZTWA O USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY 
 
W 2017r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku inspektorzy pracy wnieśli 

do sądu pracy łącznie 12 powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz  
7  osób, z którymi łącznie zawartych było 17 umów zlecenia. W 2017 r. 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. W okresie tym nie miały natomiast 
miejsca sytuacje świadczenia pracy przez takie osoby na podstawie umowy  
o dzieło oraz innej umowy cywilnoprawnej, jak też w ramach własnej działalności 
gospodarczej.  
 
Liczba pracodawców, którzy w omawianym okresie zawarli umowy cywilnoprawne  
z osobami, na rzecz których wniesiono powództwo kształtowała się następująco:  

- 5 pracodawców, na rzecz których osoby fizyczne  świadczyły pracę na podstawie umowy 
zlecenia, 

- 1 pracodawca, który  nie zawarł żadnej umowy z osobą świadczącą pracę na jego  rzecz.  
Dotychczas w postępowaniu przed sądami pracy zapadł 1 wyrok ustalający istnienie 
stosunku pracy, który dotyczył 1 osoby. Wyrok ten na dzień sporządzenia sprawozdania nie 
jest prawomocny.   

              Na dzień sporządzenia sprawozdania w przypadku 10 powództw wniesionych przez 
inspektora pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzez 5 osób, nie zapadły jeszcze 
żadne rozstrzygnięcia. Natomiast w przypadku 1 powództwa Sąd Okręgowy w Białymstoku 
uznał, że właściwym do rozpatrzenia jest Sąd Rejonowy w Warszawie. 
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY  
I OCHRONY WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 
 

Jednymi z podstawowych uprawnień pracowniczych gwarantowanych przez 
obowiązujące w Polsce ustawodawstwo jest prawo do wynagrodzenia za pracę oraz prawo 
do wypoczynku, które zapewniają przepisy o  urlopach wypoczynkowych, a zwłaszcza  
o czasie pracy i dniach wolnych od pracy. Ponieważ z wyników kontroli przeprowadzanych  
w poprzednich latach i analizy skarg pracowniczych wynika, że  naruszenia przepisów  
o wypłacie wynagrodzenia i czasie pracy szczególnie  negatywnie wpływają na realizację 
praw pracowniczych, to w 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, kontrole w tym 
zakresie uznane były za jedne z najistotniejszych zadań centralnych ujętych  
w Harmonogramie działalności Państwowej Inspekcji Pracy.  

 
W okresie sprawozdawczym w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy 

oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, przeprowadzono  
189 kontroli w 170 podmiotach.  

 
U kontrolowanych pracodawców pracę świadczyły ogółem 10.753 osoby, z czego w 

ramach stosunku pracy 9.931 pracowników. Zaznaczyć należy, że inspektorzy pracy 
dokonywali też ustaleń w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy i wypłacie 
wynagrodzenia również w trakcie wielu innych kontroli związanych  
z realizacją różnego rodzaju zadań ujętych w Harmonogramie działalności PIP. 

 
Praktyka wskazuje, że wyniki 189 kontroli specjalistycznych stanowią jednocześnie 

odzwierciedlenie (w odpowiednich proporcjach) faktycznego stanu przestrzegania przepisów 
prawa pracy w omawianym zakresie. 
 
Mając to na względzie można wymienić następujące nieprawidłowości z wyszczególnieniem 
liczby kontroli w trakcie których je odnotowano: 
 
w zakresie czasu pracy 
a) nieprowadzenie ewidencji czasu pracy - 27 kontroli, 
b) nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy - 52 kontrole, 
c) nieudzielenie pracownikowi dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym 

z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy/ praca powyżej 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - 51 kontroli, 

d) nieprawidłowości w zakresie ustalenia w aktach prawa wewnątrzzakładowego systemów 
i rozkładów czasu pracy oraz przyjętej długości okresu rozliczeniowego - 45 kontroli, 

e) nietworzenie rozkładów czasu pracy - 25 kontroli, 
f) nieprawidłowości przy tworzeniu rozkładów czasu pracy - 29 kontroli, 
g) powtórne zatrudnienie w tej samej dobie - 27 kontroli, 
h) niezapewnienie wymaganego odpoczynku dobowego - 29 kontroli, 
i) niezapewnienie wymaganego odpoczynku tygodniowego - 24 kontrole, 
j) nieudzielenie co czwartej niedzieli wolnej od pracy - 16 kontroli, 
k) zatrudnianie powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu - 

7 kontroli, 
l) zatrudnianie powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym 

- 5 kontroli, 
m) nieprawidłowe udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych  

- 4 kontrole, 
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w zakresie wypłaty wynagrodzenia za pracę 
a) niewypłacenie wynagrodzenia za pracę - 45 kontroli, 
b) nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia za pracę - 37 kontroli, 
c) wypłacenie wynagrodzenia w wysokości niższej niż wymagana - 14 kontroli, 
d) potrącenia z wynagrodzenia za pracę z naruszenie obowiązujących przepisów  

- 4 kontrole, 
e) niewypłacenie wynagrodzenia/dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych  

- 66 kontroli, 
f) niewypłacenie dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej - 33 kontrole, 
g) niewypłacenie wynagrodzenia za czas choroby - 13 kontroli, 
h) niewypłacenie wynagrodzenia za czasu urlopu wypoczynkowego - 7 kontroli, 
i) niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy  

- 46 kontroli, 
j) niewypłacenie należności z tytułu podróży służbowej - 7 kontroli, 
k) niewypłacenie odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących 

pracownika - 4 kontrole, 
l) niewypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - 14 kontroli 
m) niewypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej - 22 kontrole, 
n) niewypłacenie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w niedziele i święto - 6 kontroli, 
o) niewypłacenie wynagrodzenia za dyżur, w tym kierowców - 5 kontroli, 
p) niewypłacenie dodatku jak za nadgodziny dla „niepełno-etatowca” - 5 kontroli, 
q) niewypłacenie wynagrodzenia za tzw. urlop okolicznościowy - 4 kontrole, 
r) niewypłacenie nagrody jubileuszowej - 4 kontrole, 
s) niewypłacenie odprawy emerytalnej - 3 kontrole, 
t) niewypłacenie dodatku funkcyjnego - 3 kontrole, 
u) niewypłacenie dodatku brygadzistowskiego - 2 kontrole, 
v) niewypłacenie dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych 

- 2 kontrole, 
w) niewypłacenie odprawy pośmiertnej, wynagrodzenia za czas przestoju, nagrody  

- 1 kontrola, 

14%

28%

27%

24%13%

15%

14%

15%

13%
8%

4%

2,64%

2,11% 0,52%

Odsetek kontroli w trakcie których stwierdzono poszczególne 
nieprawidłowości w zakresie czasu pracy

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2017 
str. 29 

 

y) obniżenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy - 14 kontroli, 
z) obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy - 8 kontroli. 

  

 
 

W wyniku przeprowadzonych kontroli specjalistycznych inspektorzy pracy skierowali 
do pracodawców 157 wystąpień zawierających 709 wniosków odnoszących się  
do stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie czasu pracy oraz obowiązku wypłaty 
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, które dotyczyły  
7.909 pracowników. 

W ramach przeprowadzonych kontroli w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy, oraz w wyniku kontroli realizacji pozostałych zadań PIP 
inspektorzy pracy skierowali do 43 pracodawców  nakazy zawierające 193 decyzje  
nakazujące wypłatę świadczeń pracowniczych na łączną kwotę 4.191.688,50 zł. Decyzje 
dotyczyły 2.904 pracowników.   

Niezależnie od powyższych działań inspektorzy pracy konsekwentnie ścigali 
wykroczenia przeciwko prawom pracownika jakimi są naruszenia przepisów o czasie pracy 
oraz naruszanie przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń. W wyniku 
kontroli w ramach realizacji zadania nr 39 Harmonogramu pracy PIP na 64 sprawców 
wykroczeń przeciwko prawom pracownika ujawnionych podczas kontroli nałożono grzywnę 
w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 79400zł. Do sądów skierowano 6 wniosków  
o ukaranie, w 39 przypadkach poprzestano na środkach oddziaływania wychowawczego.  

 
W wyniku analizy stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości można 

stwierdzić, że najpoważniejsze problemy związane z czasem pracy to nieprowadzenie  
i nierzetelne prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, brak lub niewłaściwe sporządzanie 
harmonogramów czasu pracy, naruszanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia 
pracy, powtórne zatrudnienie w tej samej dobie roboczej, nie zapewnianie pracownikom 
odpoczynków dobowych i tygodniowych.  
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W obszarze wynagrodzenia za pracę w okresie sprawozdawczym najpoważniejsze 
nieprawidłowości stwierdzono w zakresie: nie wypłacania i nieterminowego wypłacania lub 
zaniżania przysługującego pracownikom wynagrodzenia za pracę, niewypłacenia lub 
zaniżenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, niewypłacenia dodatku za 
pracę w porze nocnej, niewypłacenia lub zaniżenia ekwiwalentu pieniężnego z tytułu 
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Na wysokim poziomie utrzymują się również 
naruszenia przepisów prawa pracy dotyczące wynagrodzenia za czas urlopu 
wypoczynkowego, ekwiwalentu za używanie przez pracowników w pracy własnej odzieży  
i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie przez pracowników we własnym zakresie 
odzieży roboczej.  

Warto przy tym zwrócić uwagę, że nieprawidłowości w obszarze wynagrodzenia za 
pracę często były konsekwencją naruszeń przepisów prawa pracy odnośnie czasu pracy. 
Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest niewłaściwa organizacja czasu pracy, chociażby 
poprzez nieuprawnione zatrudnianie pracowników dwukrotnie w tej samej dobie 
pracowniczej. Najczęściej prowadziła do nienaliczania i niewypłacania uprawnionym 
pracownikom przysługującego im dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 
wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy w związku z dwukrotną pracą  
w tej samej dobie pracowniczej. Również nieprawidłowości w zakresie braku bądź 
nierzetelnego ewidencjonowania czasu pracy prowadziły do ominięcia obowiązku wypłaty 
rozmaitych świadczeń pracowniczych, jak choćby wynagrodzenie za pracę w godzinach 
nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej. W wielu sytuacjach było to związane  
z chęcią obniżenia kosztów takiej pracy. Stąd dosyć powszechnie stosowana praktyka 
ewidencjonowania pracy jedynie w dniach od poniedziałku do piątku w nominalnym 
wymiarze czasu pracy. Determinowało to po stronie pracodawcy wypłatę jedynie 
wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę. Pracodawcy nie poczuwali się do obowiązku 
wypłaty pozostałych świadczeń, ewentualnie wypłata następowała prawdopodobnie poza 
oficjalnymi dokumentami, co jednak jest trudne do udowodnienia. 
 
Przyczyny stwierdzonych naruszeń przepisów o wypłacie wynagrodzenia i czasu pracy: 

- nieznajomość obowiązujących przepisów, jak również ich nieprawidłowa interpretacja 
stanowi wciąż istotną przyczynę niewypłacania lub zaniżania wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy. Dotyczy to przede wszystkim niewypłacenia lub obniżenia 
dodatkowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, niewypłacenia lub obniżenia 
ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i jej 
pranie, 

- znacznie rzadziej powodem niewypłacenia świadczenia w należnej wysokości było 
przyjęcie niewłaściwej metody naliczania świadczeń, pomyłki w obliczeniach lub 
bezpodstawne potrącenie, 

- pracodawcy nie posiadają wymaganej wiedzy w zakresie czasu pracy. W dalszym ciągu 
nie do końca rozumieją pojęcie doby i konsekwencji związanych z zatrudnianiem 
pracowników dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej w oparciu o obowiązujący 
rozkład czasu pracy, 

- z uwagi na oszczędności pracodawcy nie zatrudniali wykwalifikowanych pracowników do 
obsługi prowadzonej działalności, pod kątem prawa pracy, a kwestie związane  
z naliczaniem wynagrodzenia, ubezpieczeniami społecznymi, etc. powierzane były 
biurom rachunkowym, które jednak nie ingerowały w kwestie dotyczące czasu pracy  
i opierały swą pracę wyłącznie na dokumentach dostarczonych przez pracodawcę, 

- nieprzestrzeganie   przepisów   o   czasie   pracy   spowodowane jest również 
obniżaniem przez pracodawców kosztów prowadzonej działalności, chęcią jak 
najszybszego zysku. Powoduje to często zatrudnianie mniejszej liczby pracowników od 
faktycznie potrzebnej, w celu zapewnienia przestrzegania  przepisów o czasie pracy, 

- bardzo istotnym czynnikiem powodującym naruszenia przepisów o czasie pracy są braki 
kadrowe. Pracodawcy mają olbrzymi problem ze znalezieniem pracowników, 

- w opinii zarówno inspektorów pracy jak i pracodawców przyczyny naruszeń prawa to 
również zła sytuacja finansowa. W wielu przypadkach deklarowana przez pracodawców 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2017 
str. 31 

 

zła sytuacja ekonomiczna była efektem nieterminowego wypełniania zobowiązań przez 
kontrahentów. Kontrolowani przedsiębiorcy wskazywali na problem związany  
z wprowadzeniem znacznych ograniczeń w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania 
prowadzonej działalności. W opinii pracodawców istotnym elementem mającym wpływ na 
ich kondycję finansową są także wysokie koszty pracy oraz inne obciążenia fiskalne,  
co prowadzi również do ucieczki do umów „śmieciowych”, czy też szarej strefy, 

- nieprawidłowości w obszarze wynagrodzenia za pracę często były konsekwencją 
naruszeń przepisów prawa pracy odnośnie czasu pracy. Przykładowo niewłaściwa 
organizacja czasu pracy, chociażby poprzez nieuprawnione zatrudnianie pracowników 
dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej, najczęściej prowadziła do nie naliczania  
i nie wypłacania uprawnionym pracownikom przysługującego im dodatku za pracę  
w godzinach nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy  
w związku z dwukrotną pracą w tej samej dobie pracowniczej.   

 
Efekty osiągnięte w wyniku przeprowadzonych kontroli 
W przypadku przepisów o czasie pracy efektem zastosowanych środków prawnych, głównie 
wystąpień, jest zaprzestanie zatrudniania pracowników z naruszeniem obowiązujących norm 
czasu pracy i udzielanie należytej liczby dni wolnych od pracy. Natomiast likwidacja 
naruszeń przepisów prawa pracy w zakresie wypłaty wynagrodzenia wiąże się bezpośrednio 
z wypłatą zaległych należności ze stosunku pracy, głównie wynagrodzenia za pracę.   

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 5.093.991zł (72,3% kwoty objętej środkami prawnymi) 
różnego rodzaju należności dla 8.446 pracowników, w szczególności: 
- 349 pracodawców, do których skierowano wystąpienia wypłaciło 1.770.430zł  

- 6497 pracownikom, 
- 74 pracodawców w wyniku realizacji poleceń ustnych wypłaciło 1.092.368,66zł różnego 

rodzaju należności 662 pracownikom,  
- 36 pracodawców spośród 43 wykonało 132 decyzje płacowe w całości lub części, 

wypłacając 1.287 pracownikom 2.231.197,70 zł głównie należne wynagrodzenie za 
pracę. 

 
Pomimo podjętych działań i zastosowanych środków prawnych, nie udało się 

wyegzekwować wypłacenia 1.960.497zł. Kwota ta dotyczy  wynagrodzenia za pracę ujętego 
w nakazach wypłaty, z czego większość nie wypłaciło zaledwie kilku pracodawców 
niewypłacalnych finansowo (w tym w stosunku do jednego sąd ogłosił upadłość), do których 
w wyniku kolejnych kontroli kilkakrotnie kierowano nakazy wypłaty w związku  
z utrzymującymi się trudnościami ekonomicznymi. W celu wyegzekwowania zaległych wypłat 
w stosunku do tych pracodawców wszczęto postępowanie egzekucyjne, które tylko 
częściowo przyniosło pozytywny rezultat. Działania zmierzające do pełnej realizacji 
obowiązku wypłaty wynagrodzenia są i będą nadal prowadzone.  
 

 
WYPŁATA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA DLA OSÓB 
ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH 
 

W 2017r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku, realizując zadanie   
„Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych” przeprowadzono łącznie 988 kontroli, w 912 podmiotach.  
W tym przeprowadzono 136 kontroli wcześniej zaplanowanych, a 11  w związku z sygnałami 
napływającymi za pośrednictwem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”” w ramach akcji  
,,13 złotych… i nie kombinuj’’. Ponadto wypłatę minimalnego wynagrodzenia dla osób 
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zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych badano w trakcie kontroli dotyczących 
innych zagadnień, w sytuacji, gdy podmioty kontrolowane zatrudniały osoby na podstawie 
umów cywilnoprawnych (841 kontroli  w 786 podmiotach). Łączna liczba osób pracujących 
we wszystkich skontrolowanych podmiotach to 60.955, łączna liczba osób poddanych 
kontroli to 5.164. 

Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach reprezentujących następujące 
branże: handel i naprawy, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, przetwórstwo 
przemysłowe, usługi administrowania, budownictwo, edukacja oraz pozostała działalność 
usługowa. Przy tym właśnie w jednostkach reprezentujących powyższe działy gospodarki 
stwierdzono proporcjonalnie największą liczbę naruszeń przepisów prawa dotyczących 
minimalnej stawki godzinowej.     

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono: 
w 138 przypadkach  
- ustalenie w umowach wynagrodzenia zleceniobiorcy w sposób nie zapewniający 

przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę 
wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej 
minimalnej stawki godzinowej i/lub, 

- nie wypłacenie lub zaniżenie „zleceniobiorcy” wynagrodzenia w wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, 

w trakcie 189 kontroli 
- ustalanie w umowach zlecenia (umowach o świadczenie usług) terminu wypłaty 

wynagrodzenie nie zapewniającego wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej 
stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu i/lub, 

-  wypłacanie wynagrodzenia za wykonywanie zlecenia (świadczenie usług) w terminach 
nie zapewniających wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej 
co najmniej raz w miesiącu, 

w trakcie 212 kontroli 
- nie zapewnianie ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi  

w sposób ustalony w zawartej umowie zlecenia (świadczenia usług) i/lub, 
- nie zapewnianie przedstawiania przez „zleceniobiorcę” informacji o liczbie godzin 

wykonywania zlecenia (świadczenia usług), gdy strony nie ustaliły w umowie sposobu 
ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia. 
 

Ponadto w trakcie 10 kontroli stwierdzono, że podmiot, na rzecz którego jest 
wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi nie przechowuje dokumentów 
potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez 
„zleceniobiorców” lub „usługobiorców”.  
 
Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości  
 

1.  Nieznajomość nowych regulacji prawnych w omawianym zakresie przez podmioty 
zatrudniające. 

2. Zdaniem  inspektorów pracy w niektórych sytuacjach dążenie przez podmioty 
kontrolowane do maksymalizacji zysków „za wszelką cenę” było powodem  
nie wykazywania rzeczywistego czasu wykonywania zlecenia (świadczenia usług),  
a w konsekwencji nie naliczenia i nie wypłacania przysługującego „zleceniobiorcom” 
wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej.  

3. Do naruszeń wybranych przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej  
dochodziło również z powodu błędów popełnianych przez „zleceniodawców” lub osoby 
zajmujące się rozliczaniem umów „zleceń”. Do tego typu nieprawidłowości należą np. nie 
wykazanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania zlecenia (świadczenia usług), 
zaniżenie minimalnej stawki godzinowej (chociażby przy ustalaniu godzinowej stawki 
netto). Przy tym wydaje się właściwym przyjęcie twierdzenia, że stwierdzone problemy ze 
stosowaniem unormowań dotyczących minimalnej stawki godzinowej z powodu 
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popełnianych pomyłek właściwe są przede wszystkim mniejszym podmiotom, w których 
nie funkcjonują wyodrębnione komórki czy osoby, zajmujące się rozliczaniem pracy 
świadczonej na ich rzecz na podstawie umów cywilnoprawnych.  

4. Za przyczynę wybranych nieprawidłowości może być również uznane obowiązujące 
brzmienie niektórych przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej.  Przykładem 
jest chociażby kwestia stosunku pomiędzy ustaloną w ustawie, w przypadku umów 
zawartych na okres powyżej miesiąca, miesięczną częstotliwością wypłaty 
wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej, a pozostawionym woli stron 
umowy terminem wypłaty tego wynagrodzenia. Z jednej bowiem strony ustawodawca, 
bardziej rygorystycznie niż w przypadku pracowników, nakazuje wypłacać 
„zleceniobiorcom” minimalne wynagrodzenie godzinowe, a z drugiej nie nakazuje wprost 
(jedynie pośrednio w art. 8 b ust. 2 ustawy) ustalić terminu wypłaty wynagrodzenia.  
To powoduje, że w wielu przypadkach umowy zlecenia zakładają, że wynagrodzenie 
będzie wypłacane raz w miesiącu, ale np. w ciągu 21 dni „od wystawienia rachunku lub 
faktury VAT”.  

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców  

i innych podmiotów 366 wystąpień zawierających 507 wniosków dotyczących likwidacji 
stwierdzonych nieprawidłowości. Do czasu sporządzenia sprawozdania uzyskano 
potwierdzenie wykonania 351 wniosków zawartych w 263 wystąpieniach. Ponadto w trakcie 
trwania tych kontroli wydano  34 polecenia  w tym zakresie, które zostały wykonane. 

W związku z wypłacaniem „zleceniobiorcom” wynagrodzenia za każdą godzinę 
wykonania zlecenia w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki 
godzinowej  20 osób ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 26.100 zł, a w jednym 
przypadku skierowano do sądu wniosek o ukaranie. W stosunku do 15 osób poprzestano na 
zastosowaniu środka wychowawczego. 
  
Główne efekty działań podjętych przez inspektorów pracy 
Zestawienie najistotniejszych efektów uzyskanych w wyniku realizacji przez zleceniodawców 
środków prawnych zastosowanych w 2017r. przez inspektorów pracy w ramach zadania 
przedstawiono poniżej.  
 

 
Rodzaj  usuniętej nieprawidłowości 

Liczba 
zrealizowanych 

wniosków/ poleceń 

Liczba osób, 
których dotyczył 

wniosek 

Kwota 
wypłaconych 

świadczeń w zł 

Treść umowy „zlecenia” nie zapewniająca 
wypłaty oraz niewypłacenie lub zaniżenie 
minimalnej stawki godzinowej 

95 282 128.183 zł  

Treść „umowy zlecenia” i stosowana 
praktyka nie zapewniająca miesięcznej 
częstotliwości wypłaty minimalnej stawki 
godzinowej 

145 147  

Brak informacji na temat liczby godzin 
wykonywania „zlecenia” 

132 629  

Nie archiwizowanie dokumentów 
dotyczących  liczby godzin wykonania 
zlecenia lub świadczenia usług 

5 9  

 
Wnioski 
Kontrole przeprowadzone w ramach realizacji zadania wykazały, że większość podmiotów 
organizujących pracę stosuje regulacje dotyczące minimalnej stawki godzinowej.  
Ci „zleceniodawcy” przestrzegają zarówno obowiązków o charakterze formalnym (co do 
treści umów, dokumentacji na temat liczby godzin wykonywania zlecenia), jak i dotyczących 
wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy mogą być akcje informacyjne i działania profilaktyczne, w tym prowadzone przez 
Państwową Inspekcję Pracy. Dosyć często zleceniodawcy i usługodawcy informowali 
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kontrolujących o tym, że słyszeli o nowych regulacjach prawnych w tym zakresie, stosują  
je i nie mają nic przeciwko kontroli tego zagadnienia. 

 
Należy jednak zaznaczyć, że pomimo zasadniczego przyjęcia do stosowania przez 

„zleceniodawców” przepisów o minimalnej stawce godzinowej podczas kontroli inspektorzy 
pracy stwierdzili określoną liczbę przypadków naruszeń regulacji prawnych w tym obszarze. 

Z całą pewnością za najpoważniejsze nieprawidłowości należy uznać sytuacje,  
w których osobom wykonującym zlecenie lub świadczącym usługi nie wypłacano lub 
zaniżono wynagrodzenie wynikające z wysokości minimalnej stawki godzinowej. Zdaniem 
kontrolujących do takich przypadków doszło przede wszystkim z powodu błędów przy 
ustalaniu liczby godzin świadczenia usługi. Ponadto w niektórych stanach faktycznych 
wynikały one z chęci obniżania kosztów pracy usługobiorców poprzez wypłacanie 
wynagrodzenia za część godzin „wykonywania zlecenia”.  

W związku z powyższym, na szczeblu Okręgu wskazane jest kontynuowanie 
czynności kontrolnych w tym zakresie. Jest to niezbędne w celu zapewnienia stosowania 
skutecznych środków prawnych w przypadku stwierdzanych nieprawidłowości. Ponadto fakt 
przeprowadzania kontroli w tym obszarze ma znaczenie prewencyjne. Po pierwsze 
„zleceniodawcy” zdają sobie sprawę, iż jest organ państwowy  uprawniony do kontroli  
i nadzoru przestrzegania przez nich obowiązujących przepisów dotyczących minimalnej 
stawki godzinowej. Po drugie również „zleceniobiorcy” wiedzą, że w przypadku wystąpienie 
w ich zakładach pracy nieprawidłowości w tym obszarze mogą zgłosić się do inspektora 
pracy z wnioskiem o pomoc. 
 
KONTROLE W ZAKRESIE CZASU PRACY KIEROWCÓW  

 
Kontrole przeprowadzone w roku 2017 realizowane były w ramach Krajowej Strategii 

Kontroli przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku oraz 
czasu pracy kierowców. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez skontrolowanie przez 
inspektorów pracy 37 pracodawców zatrudniających kierowców, w trakcie których dokonano 
analizy 20.258 dni pracy kierowców.  Skontrolowano łącznie 197 pracowników.  
Wyniki kontroli są następujące: 
- limit jazdy dziennej - zbadano 156 pracowników. Nieprawidłowości stwierdzono  

u 15 pracodawców co stanowi 41 % z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli   
w 21 przypadkach, zaś liczba naruszeń wyniosła 31,  

- limit jazdy tygodniowej - zbadano 156 pracowników. Nieprawidłowości  stwierdzono  

u 1 pracodawcy co stanowi 3 % z ogólnej liczby  kontroli  w 1 przypadku, zaś liczba 
naruszeń wyniosła 2, 

- limit jazdy dwutygodniowej - zbadano 156 pracowników. Nieprawidłowości  stwierdzono  

u 5 pracodawców (tj. 14 % z ogólnej liczby  kontroli) w 8 przypadku, zaś liczba naruszeń 
wyniosła 13, 

- wymagana przerwa przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5  godziny - 
zbadano 156 pracowników. Nieprawidłowości  stwierdzono u 15 pracodawców  
(tj. 41 % z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli) w 19 przypadkach, zaś liczba 
naruszeń wyniosła 37, 

- zapewnienie odpoczynku dziennego - zbadano 156 pracowników. Nieprawidłowości  

stwierdzono u 24 pracodawców (tj. 65 % z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli)   
w 41 przypadkach, zaś liczba naruszeń wyniosła 59, 

- zapewnienie  odpoczynku tygodniowego - zbadano 156 pracowników. Nieprawidłowości  
stwierdzono u 9 pracodawców (tj. 24 % z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli)  
w 13 przypadkach, zaś liczba naruszeń wyniosła 15, 

- prowadzenie ewidencji czasu prac dla celów naliczenia wynagrodzenia  
- w powyższym zakresie kontrolą objęto 193 pracowników. Natomiast nieprawidłowości 
związane z brakiem tego obowiązku stwierdzono u 4 pracodawców w 28 przypadkach. 
Uchybienia w tym przedmiocie stwierdzono u 8 pracodawców w 27 przypadkach, 
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- przestrzeganie dopuszczalnego limitu tygodniowego czasu pracy kierowcy, przeciętnie 
48 godzin łącznie z godzinami nadliczbowymi w przyjętym okresie rozliczeniowym - 
poddano analizie dokumentację 143 pracowników. Nieprawidłowości  stwierdzono  
u 7 pracodawców w 8 przypadkach a ilość stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła  
114 godzin, 

- przestrzeganie obowiązku zapewnienia przerw po 6 godzinach pracy kierowców - 
zbadano 95 pracowników. Nieprawidłowości związane z brakiem tego obowiązku 
stwierdzono u 4 pracodawców  w 6 przypadkach i dotyczy 22 dni, 

- przestrzeganie przepisów dotyczących maksymalnego dobowego czasu pracy, jeśli 
praca wykonywana jest w porze nocnej - poddano kontroli dokumentację  
166 pracowników. Nieprawidłowości stwierdzono u 12 pracodawców w 81 przypadkach,  
a liczba stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła 921 dni. 

 
Z zapisów z tachografów cyfrowych, kart kierowców i tachografów analogowych 

wynika, że najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie braku zapewnienia 
wymaganego odpoczynku dziennego. Kontrole w 37 zakładach wykazały,  
że u 24 pracodawców taka nieprawidłowość wystąpiła, co stanowi 65%. Jednym z powodów 
powstania tego naruszenia jest skracanie odpoczynku dobowego do 9 godzin po raz czwarty 
i nawet piąty w danym tygodniu co skutkuje powstaniem takiej nieprawidłowości. Kolejną 
przyczyną jest brak świadomości kierowców wykonujących przewozy rzeczy, że wymagany 
odpoczynek dobowy musi zostać zrealizowany w ciągu kolejnych 24 godzin od momentu 
rozpoczęcia zadania przewozowego. Występują również nieuzasadnione krótkotrwałe 
podjazdy samochodem przez kierowców powodując przerwanie odpoczynku dobowego, 
który zgodnie z zawartą definicją w obowiązujących przepisach powinien być odpoczynkiem 
nieprzerwanym.  

 
Oceniając wyniki kontroli stwierdzić można, że powodem powstania opisanych 

nieprawidłowości są 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 między innymi przepisów: Rozporządzenia UE 
561/09, ustawy o czasie pracy kierowców, a niestety zainteresowani, jak twierdzą nie mają 
na to czasu. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano do 28 pracodawców 
wystąpienia zawierające 60 wniosków w celu ich wyeliminowania. 22 pracodawców 
poinformowało o wykonaniu 43 wniosków w stosunku do 177 zatrudnianych pracowników.  
W stosunku do 32 pracodawców, u których zostały wykazane przekroczenia czasu 
prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i czasu odpoczynku  wydano decyzje 
administracyjne o nałożeniu kar pieniężnych na łączną kwotę 85.850,00 zł. Ponadto  
w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami podczas czynności kontrolnych nałożono  
na 11 pracodawców mandaty na łączną kwotę 11.800,00 zł. W roku bieżącym nie 
kierowano wniosków do sądu karnego. W stosunku do 2 pracodawców zastosowano środek 
wychowawczy.   
 
 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH 
ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

W 2017r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 67 kontroli u 61 pracodawców 
zatrudniających 841 osób niepełnosprawnych. W wyniku kontroli wydano 118 decyzji, które 
dotyczyły 557 osób niepełnosprawnych. Skierowano do pracodawców 44 wnioski zawarte  
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w 21 wystąpieniach, które dotyczyły 305 pracowników niepełnosprawnych. W stosunku  
do 4 osób, które dopuściły się 9 naruszeń przepisów prawa nałożono mandaty karne  
w kwocie łącznej 4.000 złotych.  
 
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: 

- niedostosowane zaplecze higieniczno- sanitarne do obowiązujących przepisów z zakresu 
bhp dla osób niepełnosprawnych (dotyczyło 8 pracodawców i 58 osób 
niepełnosprawnych), 

- niedostosowane obiekty i pomieszczenia do potrzeb zatrudnionych 51 osób 
niepełnosprawnych - dotyczyło 4 pracodawców, 

- brak uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego schorzeń i kalectw zawiązanych  
z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dotyczyło 17 pracodawców i 53 osoby 
niepełnosprawne). 

Stwierdzano również nieprawidłowości w zakresie nieudzielania należny urlop 
wypoczynkowy podstawowego i dodatkowego, zatrudniania osób niepełnosprawnych  
w godzinach nadliczbowych bez zgody lekarza przemysłowej służby zdrowia na takie 
zatrudnienie.  
 

W 2017r. do OIP w Białymstoku wpłynęło 37 wniosków dotyczących 33 pracodawców 
nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej w sprawie oceny pomieszczeń 
i stanowisk pracy pod kątem zatrudniania osób niepełnosprawnych. W jednym przypadku 
wydano postanowienie negatywne. Jak stwierdzono w trakcie kontroli stanowisko pracy 
osobie niepełnosprawnej jest zlokalizowane w podpiwniczonej części budynku, poniżej 
poziomu otaczającego terenu, bez uzyskania zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 
w Białymstoku. 

Pracodawcy tworząc nowe stanowiska pracy osobom niepełnosprawnym dołożyli 
starań, aby nie występowały nieprawidłowości w tym obszarze. W 2017r. tworzono 
stanowiska pracy o charakterze usługowym i produkcyjnym (pracownik produkcji, pomoc 
kuchenna, koordynator rejestracji, przedstawiciel handlowy, kierowca, piekarz, sprzedawca, 
stolarz meblowy, mobilny serwisant, pomocnik stolarza, portier, monter okien, salowa, 
pracownik porządkowy, asystent terapeuty), rzadziej stanowiska administracyjno- biurowe 
(referent ds. biurowych, czy pracownik biurowy). Utworzone stanowiska pracy nie wymagały 
specjalistycznych oprzyrządowań w zależności od rodzaju schorzenia osoby 
niepełnosprawnej. Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości usuwane były w trakcie 
kontroli. 

W 2017r. przeprowadzono 16 kontroli pracodawców na wolnym rynku pracy 
(zakładach niezapewniających warunków pracy chronionej), którzy zatrudniali łącznie 89 
osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
Stwierdzono, iż miejsca pracy są dostosowane do zatrudnionych na tych stanowiskach osób 
niepełnosprawnych. Większe problemy występują w zakresie prawnej ochrony pracy niż 
w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Najczęstszą przyczyną naruszeń przepisów 
prawa był brak, lub niewłaściwa ocena ryzyka zawodowego związanego z pracą na danym 
stanowisku pracy. Wystąpiły również przypadki nieudzielenia należnego urlopu 
wypoczynkowego podstawowego i dodatkowego. 
 
 

BUDOWNICTWO 
 
 

ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH W BUDOWNICTWIE 
 

Kontrole w sektorze budownictwa od lat stanowią priorytet działalności kontrolnej 
naszej instytucji ze względu na szeroki zakres występujących zagrożeń dla wykonawców 
tych prac jak i utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę zdarzeń wypadkowych  
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o najcięższych skutkach. Przeprowadzone kontrole obejmowały swoim zakresem 
sprawdzenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania: 
- prac budowlanych i rozbiórkowych, 
- prac przy budowach i remontach dróg, 
- robót w miejscach ogólnodostępnych. 
 

Przeprowadzono ogółem 426 kontroli w 357 podmiotach gospodarczych mających na 
celu eliminację zagrożeń związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Wynikiem 
przeprowadzonych kontroli robót budowlanych było wydanie przez inspektorów pracy 2.052 
decyzji. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników inspektorzy 
pracy wydali 180 decyzji wstrzymania wykonywania prac oraz 130 decyzji wstrzymania 
eksploatacji niesprawnych maszyn. Zakazano także 9 decyzjami wykonywania prac  
w warunkach zagrożenia. Inspektorzy pracy wydali również 82 decyzji skierowujących  
204  pracowników dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach 
niebezpiecznych. 
 

Wyniki kontroli wykazują, że budownictwo nadal należy do działów gospodarki, które 
charakteryzują się wysokim stopniem zagrożenia zdrowia i życia zatrudnianych osób. 
Dominująca liczba uchybień na budowach obejmowała niestety prace prowadzone na 
wysokości, w tym z wykorzystaniem rusztowań. Błędy dotyczyły niezastosowania 
skutecznych środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości oraz wyposażenia  
i niestosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, w szczególności 
dotyczyło to ochrony głowy i twarzy oraz środki indywidualne zabezpieczające pracowników 
przed upadkiem z wysokości. Podobnie było podczas wykonywania prac w zakresie 
organizacji terenu budów, które dość często nie były zabezpieczone przed dostępem osób 
nieupoważnionych i postronnych.  
  Kadra kierownicza pełniąca nadzór nad wykonywanymi pracami nie egzekwuje 
stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej. Stwierdzano w czasie 
kontroli przypadki przydzielania pracownikom środki ochrony indywidualnej zabezpieczające 
przed upadkiem z wysokości np. szelki bezpieczeństwa, a powodem ich nie stosowania była 
tzw. uciążliwość podczas użytkowania. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Montaż zbrojenia podciągu przez pracowników - bez zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. 

 
Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości występujące podczas wykonywania 

prac na wysokości to: brak balustrad ochronnych przy krawędziach stropów, brak 
zabezpieczenia dojść do stanowisk pracy (brak balustrad ochronnych na klatkach 
schodowych), brak zabezpieczenia otworów technologicznych (w ścianach zewnętrznych,  
w stropach, w szybach wind), wykonywanie prac budowlanych z prowizorycznych pomostów 
roboczych skonstruowanych częściowo z materiałów budowlanych i bez balustrad 
ochronnych. 
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Prace na rusztowaniach bez wymaganych balustrad chroniących przed upadkiem z wysokości 

 
Ekipy wykonujące roboty ziemne dość często nie przykładały należytej uwagi do 

bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace bezpośrednio w wykopach, w tym wąsko 
przestrzennych. Często nie było jakiegokolwiek zabezpieczenia ścian takich wykopów przed 
niekontrolowanym obsunięciem się ziemi. Tym samym występowało potencjalne zagrożenie 
zasypania osób w wykopach, które zwiększał brak zejść i wyjść z wykopów oraz składowanie 
urobku i materiałów przy krawędziach skarp wykopów powodujących dodatkowe ich 
obciążenie. 
 

  
Prace w wykopie wąsko przestrzennym o 

głębokości 1,8m z pionowymi ścianami bez 
zabezpieczeń przed obsunięciem się gruntu 

Wykonywane prace w wykopie z 
niezabezpieczonymi przed samoczynnym 

osunięciem się skarpami 

 
Wypadki przy pracy, które co roku odnotowujemy przy wręcz identycznych sytuacjach 

są chyba zbyt małą przestrogą przed stosowaniem tych zabronionych praktyk. Kary jakie 
mogą zastosować inspektorzy pracy są zbyt małym „straszakiem” na wyeliminowanie 
podobnych zachowań.   

W wyniku popełnionych 310 wykroczeń w 162 przypadkach zastosowano 
postępowanie mandatowe na łączną kwotę 175.850,00 zł, a w trzech skierowano wnioski do 
sądu o ukaranie osób odpowiedzialnych za stan bhp. 
 

Dominująca liczba nieprawidłowości podczas robót drogowych dotyczyła wygrodzenia 
i braku oznaczenia stref niebezpiecznych podczas wykonywania robót drogowych,  
w szczególności w miejscach publicznych. Nadmienić należy m.in. nieznajomość zagrożeń 
wynikającą z braku wiedzy o różnicy w zachowaniu gruntu w stanie suchym i po opadach 
atmosferycznych, jak również wynikającym z ciężaru bądź jego niejednorodności.  
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Ma to kluczowe znaczenie przy ocenie wielkości klina naturalnego odłamu dla danego 
rodzaju gruntu.  

Nieprawidłowości dotyczące wyposażania i stosowania przez pracowników środków 
ochrony indywidualnej są często występującymi i charakterystycznymi przy budowach 
i remontach dróg. W świadomości zarówno pracowników jaki pracodawców istnieje 
przekonanie, że przy robotach liniowych nie występują zagrożenia związane ze spadaniem  
z góry przedmiotów. Ponadto wydawane pracownikom środki ochrony nie zawsze spełniały 
wymagania bezpieczeństwa, np. używano hełmów ochronnych, których okres użytkowania 
upłynął, odzieży o barwach ostrzegawczych, która nie spełniała swojego zadania ze względu 
na stan jej zniszczenia.  

 

 
Prace drogowe bez stosowania środków ochrony głowy 

 
Prace na wysokości prowadzone w ramach inwestycji drogowych występują 

najczęściej podczas budowy obiektów mostowych. Na podstawie przeprowadzonych kontroli 
stwierdzono poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac 
wykonywanych na wysokościach na budowach i przy remontach dróg. Zdarzały się nieliczne 
przypadki niezabezpieczenia pracowników przed upadkiem z wysokości, jednak większość 
nieprawidłowości odnotowanych w danym obszarze dotyczyła zamontowania brakujących 
balustrad ochronnych lub ich elementów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prace przy realizacji obiektu mostowego   

 
Na podstawie przeprowadzonych kontroli w zakresie robót ziemnych możemy 

stwierdzić, że wzorem lat poprzednich największa skala zagrożeń występowała podczas 
prowadzenia prac instalacyjnych w wykopach wąskoprzestrzennych. Mniejsza liczba 
nieprawidłowości zaobserwowana została na terenach budów dużych, gdzie ściany wykopów 
zabezpieczane były ścianami szczelnymi, szalunkami skrzynkowymi lub wykonaniem 
odpowiedniego pochylenia skarp wykopu. Kontrole potwierdziły jednak, że również 
na terenach powyższych budów, pomimo uwzględnienia zabezpieczeń w planach BIOZ 
i IBWR, także stwierdzane były nieprawidłowości w powyższym zakresie, jednak w znacznie 
mniejszym stopniu niż w latach poprzednich. 
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Przyczyny występowania nieprawidłowości  
 pośpiech, krótki termin realizacji prac. Proces umieszczenia szalunku w wykopie może 

zajmować więcej czasu niż wykonanie prac w jego wnętrzu. 
 nietypowy kształt wykopu - przebiegające w wykopie media (np. przewody 

telekomunikacyjne, sieć ciepłownicza) uniemożliwiają zastosowanie typowych 
zabezpieczeń, 

 niedostateczny nadzór nad wykonywanymi pracami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wykopy wąsko przestrzenne o ścianach pionowych nieumocnionych 

 

 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP PODCZAS USUWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST   
 

Przeprowadzono 11 kontroli związanych z oceną stanu warunków bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas usuwania wyrobów zawierających azbest, którymi objęto 9 zakładów 
pracy. W następstwie przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 59 decyzji 
eliminujących stwierdzone nieprawidłowości, w tym 5 decyzji skierowujących 12 osób do 
innych prac. W wyniku popełnionych wykroczeń w 4 przypadkach zastosowano 
postępowanie mandatowe na łączną kwotę 4500zł. 

Przeprowadzone w 2017 roku kontrole wykazały, że pracownikom wykonującym 
prace w narażeniu na azbest w 19 przypadkach nie wydano lub nie zapewniono sprawnie 
działających środków ochron indywidulanych w postaci: masek ochronnych, kombinezonów 
ochronnych, szczelnych rękawic ochronnych czy gogli ochronnych. Stwierdzano też brak 
bezpośredniego nadzoru ze strony osób kierujących nad wykonywaniem tych prac.  
W jednym przypadku stwierdzono przebywanie i spożywanie posiłku przez pracownika  
w pomieszczeniu szatnio- jadalni w zanieczyszczonym azbestem kombinezonie w otoczeniu 
innych osób. 
 

Przeprowadzone w 2017 roku kontrole wykazały również liczne uchybienia  
w wyposażeniu technicznym na placu usuwania azbestu. Stwierdzono, że w żadnym  
z kontrolowanych podmiotów nie zapewniono specjalistycznych środków ochrony przed 
włóknami azbestu w postaci: odkurzaczy z filtrami HEPA, komór dekontaminacyjnych, 
separatorów podciśnieniowych, urządzeń do pomiaru obecności włókien azbestu. Istotne 
znaczenie ma również przygotowanie organizacyjne zaplecza robót, w tym głównie części 
higieniczno - sanitarnej. Nie zanotowano zmian w tym zakresie w porównaniu do lat 
ubiegłych, gdyż  nadal stwierdzane są przypadki braku urządzeń hig.-san. z możliwością 
umycia i natrysku po pracy w kontakcie z azbestem, pomieszczeń na szatnie czyste i brudne 
(w tym separacji odzieży) oraz pomieszczeń do spożywania posiłków. 
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Prace związane z rozbiórką dachu i usuwaniem materiałów zawierających azbest przez pracowników 

bez stosownych środków ochrony indywidualnej   

 
 

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 
 
 W 2017r. kontynuowano sprawdzanie przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych  
w następujących obszarach: 

- kontrole maszyn i urządzeń w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi - działania realizowane w ramach nadzoru rynku, w tym między innymi 
związanych z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych, 

- egzekwowanie spełnienia wymagań zasadniczych - maszyny do obróbki drewna, 

- egzekwowanie spełnienia wymagań zasadniczych - środki ochrony układu oddechowego. 
 

KONTROLE NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, ŚRODKÓW OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ W ZAKRESIE OCENY ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI 
ZASADNICZYMI 
 

Celem kontroli było rozpoznanie i wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez 
wyroby wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku od 1 maja 2004r., dla których 
wymagania określono w dyrektywach 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 (ATEX), urządzeń używanych na zewnątrz 
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska i wyposażenia elektrycznego 
przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia. 
 
Ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi poddano 123 wyroby, w tym: 

- 31 maszyn do obróbki drewna, 

- 20 szt. środków ochrony układu oddechowego, 

- 55 innych wyrobów, 

- 17 opinii wydanych dla organów celnych. 
Kontrole dotyczyły wyrobów po raz pierwszy wprowadzonych do obrotu lub oddanych 

do użytku na terenie Państw Wspólnoty Europejskiej oraz maszyn importowanych spoza 
granic Unii, z tzw. krajów trzecich. Z uwagi na niezgodność z wymaganiami zasadniczymi 
zakwestionowano 80 maszyn (MD) oraz 4 szt. sprzętu ochrony indywidualnej (PPE). 

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło wprowadzania do obrotu wyrobów bez 
skutecznych technicznych środków ochronnych zabezpieczających przed dostępem do 
strefy niebezpiecznej. Większość zakwestionowanych maszyn wyposażono w niewłaściwe 
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osłony lub urządzenia ochronne, które nie eliminowały w sposób skuteczny możliwości 
bezpośredniego dostępu do stref niebezpiecznych. Uchybienia w omawianym zakresie 
dotyczyły 73 maszyn, czyli ponad 91% skontrolowanych wyrobów. 
 

 
 
Formatyzerka do cięcia płyt gipsowo-kartonowych, maszyny nie wyposażono w urządzenia ochronne, 

w celu uniemożliwienia sięgania kończynami górnymi do strefy (linii) cięcia   

 
Wiele uchybień dotyczyło braku lub nieprawidłowej deklaracji zgodności WE 

(dokumentu niezbędnego do potwierdzenia dokonania procedury oceny zgodności) oraz 
opracowania szczegółowej instrukcji dotyczącej przedmiotowego wyrobu. Poddając ocenie 
wszystkie 123 wyroby inspektorzy pracy zakwestionowali 68 z uwagi na brak lub 
nieprawidłową deklarację zgodności (ponad 55% skontrolowanych wyrobów), 23 z uwagi na 
brak instrukcji oraz 26 z uwagi na nieprawidłową jej zawartość. Nieprawidłowości w zakresie 
instrukcji stwierdzono 49 razy, co stanowi ok. 40% wszystkich ocenianych wyrobów. 

Częstym błędem wykonawców maszyn oraz sprzętu ochrony indywidualnej było 
niewłaściwe oznakowanie elementów sterowniczych (brak czytelnych napisów w języku 
polskim lub zrozumiałych symboli) oraz umieszczanie ostrzeżeń na wyrobie napisanych  
w języku innym niż polski. Uchybienia w tym zakresie dotyczyły 43 maszyn, czyli ponad  
53% skontrolowanych wyrobów, oraz 1 środka ochrony indywidualnej. 

W ramach działań dobrowolnych na etapie kontroli dostosowano do wymagań 
zasadniczych 33 wyroby. W pozostałych przypadkach, dokumentacje z kontroli przekazano 
do właściwych terytorialnie okręgowych inspektoratów pracy celem zakończenia czynności 
kontrolnych związanych z badanymi wyrobami lub inspektorzy pracy oczekują na podjęcie 
przez strony ustalonych działań naprawczych. 
 
 

ZAKŁADY NIEKONTROLOWANE PRZEZ PIP  
- PIERWSZA KONTROLA I KONTROLA SPRAWDZAJĄCA 
 
PIERWSZE KONTROLE 
 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w 2017 roku przeprowadzono 
łącznie 754 pierwszych kontroli podmiotów zatrudniających ogółem 6539 osób, w tym: 4.583 
pracowników (2.095 kobiet, 119 osób niepełnosprawnych, 21 młodocianych); 1.634 osób 
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, 465 cudzoziemców, 145 podmiotów 
samozatrudniających się. Kontrole wykazały nieprawidłowości zarówno w zakresie 
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i w obszarze zagadnień 
tzw. prawnej ochrony pracy. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
W trakcie pierwszych kontroli inspektorzy pracy stwierdzali nieprawidłowości w zakresie: 
- niepoddawania zatrudnionych pracowników szkoleniom okresowym w dziedzinie bhp, 

dotyczące różnych grup pracowniczych tj.  zatrudnionych na stanowiskach biurowych, 
robotniczych oraz osób kierujących pracownikami u pracodawców, 

- zaniedbania obowiązku kierowania pracowników na badania lekarskie stwierdzające 
przeciwwskazania lub brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
zajmowanym stanowisku pracy, 

- wykonywania pracy przez pracowników bez wymaganych dodatkowych kwalifikacji  
np.bez świadectwa kwalifikacyjnego „E”, uprawniającego do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji, 

- braku oceny ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych na stanowiskach pracy  
w zakładach pracy, 

- braku ustaleń dotyczących rodzaju środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego, oraz niedostarczania zatrudnionym pracownikom środków ochrony 
indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego, a także nie naliczania i nie 
wypłacania pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej, 

- braku badań i pomiarów skuteczności działania środków chroniących przed porażeniem 
prądem w instalacji elektrycznej eksploatowanej w skontrolowanych zakładach, 

- braku balustrad ochronnych lub nieodpowiednie wykonanie balustrad w przypadkach 
wykonywania prac na wysokości, 

- braku technicznych środków ochronnych (osłon lub innych urządzeń ochronnych) 
uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych w maszynach użytkowanych  
w zakładach pracy, 

- braku środków technicznych chroniących przed samoczynnym uruchomieniem maszyny 
po powrocie zasilania, na skutek jego zaniku i braku urządzeń zatrzymania awaryjnego, 

- braku zabezpieczenia- przykrycia miejsc niebezpiecznych np. kanałów naprawczych, 
nierówności podłoża stwarzające zagrożenie potknięciem i upadkiem w pomieszczeniach 
i ciągach komunikacyjnych, 

- braku wydzielonych pomieszczeń szatni i jadalni oraz niezapewnienie pracownikom szaf 
ubraniowych w szatniach. 

Jak wynika z powyższego wyliczenia, podczas pierwszych kontroli stwierdzano szeroką 
gamę nieprawidłowości dotyczących całego zakresu kontrolowanych zagadnień z dziedziny 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym, iż kontrolowane zakłady nie były 
poddawane wcześniejszym kontrolom, skala problemów stwierdzanych w zakładach  jest 
poważniejsza niż w przypadku zakładów regularnie poddawanych kontroli. Na podstawie 
dokumentacji z kontroli oraz stosunku wybranych zakładów do ilości nieprawidłowości 
uwidacznia się znaczący problem dotyczący przygotowania pracowników do pracy 
objawiający się min. zaniedbaniem obowiązku poddawania pracowników szkoleniom 
wstępnym oraz szkoleniom okresowym w dziedzinie bhp, a także kierowania pracowników 
na wstępne profilaktyczne badania lekarskie. Inspektorzy pracy stwierdzali ponadto problemy 
dotyczące prowadzenia wymaganej dokumentacji  z zakresu bhp, przykładowo: szkolenia, 
oceny ryzyka zawodowego, ewidencjonowanie wydanej odzieży roboczej i środków ochrony 
indywidualnej,  sporządzanie instrukcji bhp.  

W przypadkach kiedy dochodziło do rażących naruszeń w zakresie bezpieczeństwa 
pracy inspektorzy pracy kierowali pracowników do innych prac w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami, dochodziło też do wstrzymania prac z uwagi na zagrożenia, w  tym 
wstrzymywano eksploatację maszyn i urządzeń. 

 
W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy 

skierowali do pracodawców nakazy zawierające 4.640 decyzji dotyczących  
16.877 pracowników, w tym: 

 796 decyzji wydanych w 320 kontrolach z rygorem wykonalności z art. 108 kpa 
dotyczących 3.120 pracowników, 
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 51 decyzji wydanych w 40 kontrolach dotyczące wstrzymania prac 76 pracowników  
i 18 innych osób, 

 27 decyzji wydanych w 25 kontrolach dotyczących skierowania do innych prac  
40 pracowników i 17 innych osób, 

 62 decyzji wydanych w 36 kontrolach dotyczących wstrzymania eksploatacji maszyn. 
 

Prawna ochrona pracy 
Prawna ochrona pracy była przedmiotem kontroli we wszystkich podmiotach kontrolowanych 
mających status pracodawcy. Przeprowadzone kontrole prawnej ochrony pracy wykazały 
nieprawidłowości  w zakresie stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę i innych 
świadczeń ze stosunku pracy oraz urlopów wypoczynkowych. 
 
Najczęściej występujące nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły stosunku pracy i czasu 
pracy, a w szczególności: 

- nie prowadzenia lub nieprawidłowego prowadzenia akt osobowych, 

- przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach właściwych dla 
umów o pracę,   

- przestrzegania przepisów o wypowiadaniu umów o pracę, rozwiązywaniu umów o pracę 
bez wypowiedzenia, 

- wydawania świadectw pracy i ich prawidłowej treści, 

- nieprowadzenia ewidencji czasu pracy lub nierzetelnej ewidencji czasu pracy, 

- nieokreślenia lub nieprawidłowości przy określeniu systemu, rozkładu i okresu 
rozliczeniowego czasu pracy,  

- nie tworzenie i nieprawidłowe tworzenie rozkładu czasu pracy, 

- nieprawidłowe rekompensaty z tytułu przekroczenia normy dobowej oraz normy 
przeciętnie tygodniowej,  

- powtórnego zatrudnienia w tej samej dobie pracowniczej,  

- zatrudniania pracowników z naruszeniem dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych 
przeciętnie w tygodniu, 

- niezapewniania pracownikom dobowego i  tygodniowego odpoczynku, 

- niezapewniania pracownikom dnia wolnego od pracy, za pracę w dniu wolnym 
wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym,  

- niezapewniania pracownikom przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od 
pracy. 

Jak z powyższego wynika - w zakresie stosunku pracy dominowały uchybienia 
formalnoprawne dotyczące prowadzenia akt osobowych, czy też formalne błędy zdarzające 
się przy zawieraniu umów o pracę, w tym polegające na braku informacji o warunkach 
zatrudnienia. Dotyczy to również dość powszechnych problemów z zawieraniem właściwych 
informacji w treści świadectw pracy. W konsekwencji znaczna skala tych uchybień dotyczyła 
też pracodawców rozpoczynających działalność. 

Naruszenia przepisów o czasie pracy występują powszechnie, nic dziwnego więc,  
że zauważalne są również w przypadku pracodawców rozpoczynających działalność. 
Poszczególne rodzaje naruszeń można ,,wychwycić’’ w trakcie kontroli, pod warunkiem, że 
pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy, w tym w sposób rzetelny. Niestety aż 200 
wniosków w wystąpieniach dotyczyło braku lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu 
pracy, co źle świadczy o stanie przestrzegania przepisów prawa pracy w tym zakresie. 
Pozostałe rodzaje uchybień w zakresie czasu pracy nie występowały tak często.  W zakresie 
przepisów o czasie pracy skierowano wystąpienia zawierające 938 wniosków, co stanowi 
29,81% wszystkich wniosków wystąpień dotyczących pierwszych kontroli. 

 
Kontrole wykazały też różnego rodzaju naruszenia przepisów w zakresie wypłacania 
pracownikom wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą. 
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W szczególności stwierdzono: 

- niewypłacenie lub nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia za pracę - 62 pracodawców 
378 pracowników na kwotę 84.075,60 zł, 

- niewypłacenie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej - 6 pracodawców 
dla 24 pracowników na kwotę 5.193,25 zł, 

- niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - 37 pracodawców 
dla 116 pracowników na kwotę 49.320,11 zł, 

- niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy  
- 24 pracodawców  dla 41 pracowników na kwotę 15.240,50 zł, 

- niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia 
roboczego - 32 pracodawców  42 pracownikom na kwotę 4.858,86 zł, 

- niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za pranie i konserwację odzieży roboczej  
we własnym zakresie - 18 pracodawców dla 66 pracowników na kwotę 10.464,60 zł. 
 

Z powyższych danych wynika, że najwięcej pracodawców naruszało przepisy 
odnośnie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,  
co wiąże się bezpośrednio z dokonywanymi przez nich naruszeniami w zakresie czasu 
pracy. Również spora skala uchybień dotyczyła niewypłacenia lub nieterminowego 
wypłacenia wynagrodzenia za pracę. Generalnie jednak większość nowo powstałych 
pracodawców wywiązuje się z obowiązku wypłaty wynagrodzenia. 

Ponieważ pierwsze kontrole wykazały przypadki niewypłacania wynagrodzenia  
i innych świadczeń dla pracowników, to w konsekwencji inspektorzy pracy wydali: 
- 133 poleceń dla 303 pracowników na kwotę 35.498,61 zł, 
- 664 wniosków zawartych w wystąpieniach dla 410 pracowników na kwotę 218.466,93zł,      
-  4 decyzji wypłaty wynagrodzenia dla 11 pracowników na kwotę 48.577,60 zł. 
Ogółem w wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 4 decyzje płacowe w 3 zakładach 
pracy. Skierowano 133 polecenia i 695 wystąpień zawierające 4.369 wniosków (z tego 72% 
stanowiły wnioski dotyczącej prawnej ochrony pracy).  
    Nieprawidłowości dotyczące urlopów wypoczynkowych polegały na nieudzielaniu  
w roku kalendarzowym, w którym pracownicy nabyli do nich prawo, udzielaniu urlopu nie 
później niż do 30 września następnego roku kalendarzowego. Kontrole nie wykazały 
większych naruszeń przepisów dotyczących udzielania urlopów wypoczynkowych.  

W zakresie przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych skierowano 
wystąpienia zawierające 324 wnioski, co stanowi 10,29% ogółu. 
 
Legalność zatrudnienia 
W zakresie legalności zatrudnienia inspektorzy pracy w ramach pierwszej kontroli 
przeprowadzili kontrole u 439 podmiotów zatrudniających 3.124 osoby, w tym w ramach 
stosunku pracy 1.907 pracowników. Pracę nielegalnie świadczyło 485 osób, 94 osoby 
pracowały bez potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy 
o pracę, 494 osoby świadczyły pracę bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. 
Stwierdzono, iż 66 bezrobotnych nie zawiadomiło powiatowego urzędu pracy o podjęciu 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.   

W zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców inspektorzy pracy w ramach 
pierwszej kontroli przeprowadzili kontrole u 47 podmiotów zatrudniających 687 osoby, w tym 
w ramach stosunku pracy 239 pracowników. W 2017 roku nielegalnie pracę świadczyło  
33 cudzoziemców u podmiotów, gdzie przeprowadzono pierwszą kontrolę. Stwierdzono: 

- zatrudnianie przez 4 pracodawców 5 cudzoziemców obywateli Ukrainy i  1 cudzoziemca 
obywatela Białorusi bez zezwolenia na pracę, 

- zatrudnianie przez 2 pracodawców 3 cudzoziemców obywateli Białorusi  
i 2 cudzoziemców obywateli Ukrainy na innym stanowisku pracy niż określone  
w zezwoleniu na pracę, 

- zatrudnianie  przez 1 pracodawcę 4 cudzoziemców obywateli Białorusi bez zawarcia na 
piśmie umowy o pracę w dniu rozpoczęcia pracy, 
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- zatrudnianie przez 1 pracodawcę 2 cudzoziemców obywateli Białorusi na innych 
warunkach niż w wydanym zezwoleniu, co spowodowało zaniżenie wysokości należnego 
wynagrodzenia o kwotę 808,75 zł, 

- zatrudnianie przez 5 pracodawców 14 cudzoziemców obywateli Białorusi  
i 2 cudzoziemców obywateli Ukrainy na innych warunkach niż określone w oświadczeniu 
o powierzeniu wykonywania pracy. 

 
Podsumowując stwierdzić należy, że w czasie pierwszych kontroli stwierdzano 

szeroką gamę powtarzających się nieprawidłowości dotyczących całego zakresu 
kontrolowanych zagadnień zarówno z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, prawnej 
ochrony pracy, jak i legalności zatrudnienia.  W związku z tym, iż kontrolowane zakłady nie 
były poddawane wcześniejszym kontrolom przez organ Państwowej Inspekcji Pracy, skala 
problemów stwierdzanych w zakładach jest poważniejsza niż w przypadku zakładów 
regularnie poddawanych kontroli.  

Porównując ilość oraz szeroką gamę rodzaju zastosowanych przez inspektorów 
pracy środków prawnych w zakładach poddanych pierwszej kontroli można stwierdzić,  
że pracodawcy oraz przedsiębiorcy, do czasu wejścia inspektora pracy na teren zakładu 
pracy i rozpoczęcia kontroli nie posiadali podstawowej wiedzy w zakresie przestrzegania 
przez pracodawców  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

KONTROLE SPRAWDZAJĄCE 
    

W 2017 roku przeprowadzono kontrole sprawdzające w 98 podmiotach 
zatrudniających łącznie  856 osób, w tym 685 pracowników. Przeprowadzone kontrole 
wykazały, że pracodawcy sumiennie i poważnie potraktowali wydane decyzje i skierowane 
wnioski. Nie wykonano jedynie 4% wydanych decyzji i 9,32% skierowanych wniosków.     

Kontrole  sprawdzające pokazały, że idea przeprowadzania pierwszych kontroli jest 
bardzo pozytywnie odbierana przez pracodawców, szczególnie u tych, którzy dopiero 
rozpoczęli prowadzenie swojej działalności przy udziale pracowników. Udzielanie przez 
inspektorów pracy informacji i wskazówek dotyczących obowiązków określonych  
w przepisach prawa pracy, w sytuacji, gdy pracodawca nie ma doświadczenia w tym 
zakresie lub prowadzenie spraw pracowniczych zostały zlecone zewnętrznemu podmiotowi, 
pozwala na uświadomienie ważności spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy  
i prawną ochrony pracy. Stanowi to też bodziec do zapoznania się z przepisami 
określającymi obowiązki pracodawcy i w konsekwencji do ich stosowania. Przekazywane 
przez inspektorów pracy materiały promocyjne i edukacyjne, napisane w sposób zwięzły  
i przystępny, również pozwalają pracodawcy na systematyczne pogłębianie wiedzy  
w zakresie prawa pracy i przestrzeganie przepisów prawa pracy.    

W świadomości pracodawcy, a także w powszechnej opinii jest, że kontrola 
inspektora pracy zawsze kończy się nałożeniem kary grzywny. To, że w pierwszej kontroli  
inspektor pracy w większości przypadków odstępuje od nałożenia kary grzywny, jest zachętą 
dla pracodawcy dla podejmowania działań zmierzających do przestrzegania prawa pracy  
w prowadzonej działalności. W konsekwencji pierwsza kontrola nie jest odbierana jako 
utrudnianie prowadzenia działalności na początku drogi, gdy firma musi jeszcze okrzepnąć.   

Z tego powodu należy uznać za celowe kontynuowanie „pierwszej kontroli” jako 
swoistego instruktażu dawanego pracodawcy Jest to krok do zamiany mentalności, do 
pokazania że kontrola doradza, informuje, uczy, a nie przeszkadza w prowadzeniu 
działalności. 
 

KONTROLE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI REACH 
 

Kontrole przeprowadzono w 7 zakładach pracy. Do czynności kontrolnych 
wytypowano placówki oświaty w postaci szkół podstawowych oraz przedszkoli. Użytkownicy 
chemikaliów stosują substancje i mieszaniny chemiczne podczas sprzątania, czyszczenia 
oraz dezynfekcji pomieszczeń kuchni oraz pomieszczeń edukacyjnych. W większości 
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przypadków są to środki czyszczące powszechnego użytku. Jednakże również stosowane są 
profesjonalne mieszaniny chemiczne stwarzające zagrożenie, posiadające również 
właściwości bakteriobójcze. 

W przypadku prac wykonywanych w placówkach oświatowych głównymi drogami 
narażenia pracowników na czynniki chemiczne jest skóra oraz układ oddechowy.  
Wraz z brakiem wdrożenia odpowiednich procedur, również w większości z kontrolowanych 
podmiotów stwierdzono brak zabezpieczenia kanistrów przed niekontrolowanym rozlaniem 
się po posadzce czynnika chemicznego w przypadku awaryjnego rozszczelnienia się 
opakowania. Stanowisk nie wyposażono również w środki umożliwiające bezpieczne 
zatrzymanie, zebranie czynnika, np. w postaci sorbentu, zastępczego opakowania oraz 
środków do bezpiecznego zebrania użytego, skażonego sorbentu. 

We wszystkich z kontrolowanych zakładów stwierdzono brak lub nieaktualne karty 
charakterystyki. Nieprawidłowości dotyczyły łącznie 20 czynników chemicznych.  
Brak podstawowego dokumentu skutkuje brakiem posiadania przez pracodawcę, a również 
w konsekwencji przez pracownika, wiedzy odnoszącej się do właściwości i sposobu 
postępowania ze stosowanym czynnikiem chemicznym. Dodatkowo należy w tym miejscu 
nadmienić, iż w żadnym ze skontrolowanych podmiotów nie opracowano instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy, która określałaby postępowanie z materiałem stwarzającym 
zagrożenie wypadkowe w postaci stosowanych mieszanin chemicznych. Ponadto  
w placówkach oświatowych nie sporządza się spisów czynników chemicznych stosowanych  
i składowanych w zakładach pracy. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 47 decyzji nakazujących usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości.  
 

KONTROLE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI CLP 
 

W 2017r. przeprowadzono czynności kontrolne dotyczące tematyki CLP  
w 7 placówkach oświaty - szkołach podstawowych oraz przedszkolach.  

W czterech na siedem skontrolowanych podmiotów stwierdzono nieposiadanie kart 
charakterystyki stosowanych mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie. Biorąc pod 
uwagę ilość skontrolowanych czynników chemicznych brak 14 kart charakterystyki jest 
zjawiskiem niepokojącym. U trzech pracodawców stwierdzono posługiwania się 
nieaktualnymi dokumentami, nie uwzględniającymi klasyfikacji zgodnej z rozporządzeniem 
WE Nr 1272/2008. 

Inspektorzy pracy stwierdzili cztery przypadki nieprawidłowego oznakowania 
opakowań zawierających mieszaniny chemiczne stwarzające zagrożenie. Stan nieprawny 
został stwierdzony w dwóch zakładach. W jednym przypadku nieprawidłowość dotyczyła 
braku zawarcia na etykiecie zarówno zapisów w języku polskim, jak również jakichkolwiek 
informacji oraz oznaczeń informujących o właściwościach stosowanego czynnika 
chemicznego. Trzy z czterech stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyły braku 
uwzględniania na etykietach klasyfikacji i oznakowania zgodnie z rozporządzeniem  
WE Nr 1272/2008: 
 
 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O PRODUKTACH 
BIOBÓJCZYCH 
 

W 2017 roku kontrole przeprowadzono w 10 zakładach prowadzących działalność 
głównie w zakresie: obiektów sportowych - baseny, pływalnie - 6 obiektów, hotele i podobne 
obiekty zakwaterowania - 3 zakłady, pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób  
w podeszłym wieku i niepełnosprawnych - 1 zakład. W każdym z kontrolowanych zakładów 
użytkowane były baseny o różnej wielkości i przeznaczeniu. Środki biobójcze stosowano tam 
głównie w związku z prowadzeniem uzdatniania wody basenowej.  
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Kontroli poddano łącznie 25 produkty biobójcze. W kontrolowanych zakładach środki 
biobójcze stosowane były głównie do unieszkodliwiania mikroorganizmów chorobotwórczych. 
Środki biobójcze wykorzystywane były również do sprzątania tj. zmywania ścian, podłóg oraz 
urządzeń higienicznosanitarnych. W obiektach hotelowych środki biobójcze były stosowane 
do utrzymywania odpowiednich warunków higienicznych w pomieszczeniach kuchennych. 

 
Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło nieprzestrzegania obowiązku opracowywania 

instrukcji postępowania z produktami biobójczymi lub niewłaściwej ich treści. Często 
stwierdzaną w czasie kontroli nieprawidłowością był brak lub posiadanie nieaktualnych kart 
charakterystyki stosowanych produktów biobójczych.  
 

 
Brak oznakowania zawartych w zbiornikach środków chemicznych. 

 
W wyniku kontroli wydanych zostało łącznie 46 decyzji, w tym 7 decyzji obarczonych 

rygorem natychmiastowej wykonalności.  
 
 

BEZPIECZEŃSTWO W WYTYPOWANYCH ZAKŁADACH  
O WYSOKIEJ SKALI ZAGROŻEŃ 

 
Celem przeprowadzenia 47 kontroli było kompleksowe sprawdzenie stanu 

przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy  
w zakładach prowadzących działalność przemysłową, w której odnotowuje się corocznie 
najwięcej wypadków przy pracy oraz osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia 
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.  

 
Przeprowadzone kontrole uwidoczniły niewłaściwy stan przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy u większości pracodawców. Średnia liczba wydanych przez 
inspektorów pracy w tym zakresie wyniosła 18 decyzji na jednego przedsiębiorcę.  

 
Najczęściej występującymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas 

przeprowadzonych kontroli były naruszenia przepisów dotyczących braku lub niewłaściwych 
urządzeń ochronnych w maszynach. Na 860 wydanych decyzji aż 262 wydano na podstawie 
art. 108 §1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z rygorem natychmiastowej 
wykonalności oraz 94 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn i 1 decyzję zakazu 
wykonywania prac. Decyzje wydane z rygorem natychmiastowej wykonalności stanowią aż 
41,5% wszystkich wydanych pracodawcom decyzji. Nieprawidłowości będące podstawą 
wydania tych decyzji obejmowały eksploatację maszyn bez wymaganych osłon 
niebezpiecznych elementów maszyn lub braku urządzeń ochronnych, które powinny 
uniemożliwiać dostęp do takich stref podczas pracy maszyn.  
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Automatyczna frezarka 8 głowicowa. Osłon uchylnych i drzwi dostępu nie wyposażono w wyłączniki 

powodujące wyłączenie pracy frezów przy otwartych osłonie lub drzwiach 

 

 
Wypalarka plazmowa ze strefą roboczą palnika nie  wyposażoną w osłonę lub urządzenie ochronne 

zabezpieczające przed emisją szkodliwego promieniowania optycznego 

 

 
Nawijarka napawarki z napędem osiowym bez osłon lub innych urządzeń ochronnych 

zabezpieczających przed dostępem do strefy pochwycenia 

 
Częstą nieprawidłowością stwierdzaną u pracodawców były niewłaściwe instrukcje 

bhp. Stosowane w zakładach pracy instrukcje bhp były zbyt ogólne, nie zawierały 
szczegółowych zasad bezpieczeństwa, odnoszących się do rzeczywistych zagrożeń  
na stanowiskach pracy. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 54 decyzje w sprawie 
opracowania instrukcji bhp lub uzupełnienia istniejących instrukcji o brakujące wytyczne 
(6,28 % wszystkich decyzji).  

W wyniku przeprowadzonych kontroli wystosowano do pracodawców 27 wniosków 
profilaktycznych (33,33% wszystkich wniosków) dotyczących badania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy. Wnioski dotyczyły przede wszystkim ustalania przez zespoły 
powypadkowe przyczyn adekwatnych do okoliczności wypadków przy pracy oraz środków 
profilaktycznych adekwatnych do przyczyn tych zdarzeń. Podczas kontroli stwierdzono 
częste przypadki ustalania niewłaściwych przyczyn wypadków przy pracy oraz środków 
profilaktycznych 
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Ponadto przeprowadzono ogółem 24 kontrole w zakładach charakteryzujących się 
wysokimi wskaźnikami wypadków przy pracy. Celem realizowanego zadania było 
doprowadzenie do trwałej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, poprzez 
likwidację lub istotne ograniczenie zagrożeń zawodowych, w ww. wybranych zakładach 
różnych branż, w których występuje szczególnie duże ryzyko zawodowe, wyrażające się 
m.in. wysokimi wskaźnikami: osób pracujących w warunkach zagrożeń czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia, jak też pochodzących od maszyn szczególnie niebezpiecznych, 
wypadkowości i chorób zawodowych, a także branży paliwowej o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Kontrole pracodawców w zakresie 
postępowań powypadkowych oraz oceny ryzyka zawodowego przeprowadzone w 2017r. 
wykazały, że w wielu przypadkach jakość dokumentacji dotyczącej badania okoliczności  
i przyczyn wypadków przy pracy oraz oceny ryzyka zawodowego nie była na poziomie 
umożliwiającym uzyskanie oczekiwanych efektów w postaci likwidacji nieprawidłowości, 
które doprowadziły do tych zdarzeń. Głównym problemem w tym zakresie były 
nieprawidłowości w ustalaniu przyczyn wypadków przy pracy skutkujące określaniem 
niewłaściwych wniosków i środków profilaktycznych. Rzutuje to również na jakość oceny 
ryzyka zawodowego, która w tych okolicznościach nie zostaje uaktualniona w sposób 
prawidłowy. 
 

OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH W ZAKŁADACH 
PRODUKUJĄCYCH WYROBY TARTACZNE I WYROBY Z DREWNA 
 

Kontrolami objęto 52 zakłady branży drzewnej z terenu naszego województwa.  
W ramach prowadzonej działalności kontrolnej dokonano weryfikacji przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładach zajmujących się obróbką drewna. Elementem decydującym o uwzględnieniu 
poszczególnych przedsiębiorstw w czynnościach kontrolnych było zaproszenie jakie zostało 
skierowane w ramach prowadzonej kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” 
do ponad 200 zakładów wymienionej branży. 

Adresaci zaproszenia otrzymali wyraźną informację, że do końca 2018r. kontrolami 
zostaną objęte praktycznie wszystkie zakłady tej branży z naszego województwa,  
a w celu właściwego przygotowania się do kontroli zapraszamy na organizowane przez OIP 
w Białymstoku bezpłatne szkolenia. Kontrolą objęto 25 pracodawców, którzy uczestniczyli  
w szkoleniach organizowanych przez OIP w Białymstoku oraz 27 którzy nie podjęli 
współpracy prewencyjnej albo od niej odstąpili. Ponad połowa kontroli dotyczyła 
przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 osób. 
 
W wyniku przeprowadzonych 52 kontroli inspektorzy pracy wydali 470 decyzji, w tym: 

- 190 decyzji z terminem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa, 

- 5 decyzji wstrzymujących pracę 

- 47 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 

- 4 decyzje skierowujące pracowników do innych prac 
Na pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami nałożono 14 mandatów karnych, 
na łączną kwotę w wysokości 17.300 zł.   
 
Obszary najczęstszych nieprawidłowości: 

- uchybienia dotyczące konstrukcji zastosowanych osłon lub innych urządzeń ochronnych, 
bądź ich braku stwierdzono w 41 skontrolowanych przedsiębiorstwach, 

- zakwestionowano łącznie 246 maszyn, głównie z powodu zastosowania niewłaściwych 
technicznych środków ochronnych, nieprawidłowości w działaniu układu sterowania oraz 
braku oznakowania elementów sterowniczych. Z uwagi na bezpośrednie zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi wstrzymano eksploatację 47 maszyn, 

- zakwestionowano 14 wyrobów niespełniających wymagań dotyczących oceny zgodności, 
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- układ sterowania, oznakowanie, stwierdzono przypadki nieprawidłowego oznakowania 
elementów sterowniczych obrabiarek do drewna, tj. w sposób uniemożliwiający ich 
identyfikację, 

- brak aktualnych pomiarów w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Pracodawcy nie 
realizują obowiązku wykonywania pomiarów skuteczność działania instalacji 
przeciwporażeniowej w obrabiarkach do drewna co najmniej raz na dwa lata, 

- brak okresowej aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, brak identyfikacji najważniejszych 
zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy. 

 
Zestawienie wyników kontroli z podziałem na pracodawców, którzy uczestniczyli 
w szkoleniach organizowanych przez OIP w Białymstoku w ramach prowadzonej kampanii 
„Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” oraz tych, którzy nie podjęli współpracy 
prewencyjnej lub od niej odstąpili. 
 

 

Wyniki kontroli wykazały, iż u pracodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach 
organizowanych przez OIP w Białymstoku w ramach prowadzonej kampanii „Włącz 
bezpieczeństwo przy obróbce drewna” stwierdzono zdecydowanie mniej nieprawidłowości, 
niż u tych, którzy nie podjęli współpracy prewencyjnej lub od niej odstąpili, tj.: odnotowano 
sześciokrotnie mniejszą liczbę wykroczeń (3/18) w stosunku do pracodawców, którzy nie 
wyrazili chęci wzięcia udziału w szkoleniu. 

 

 

Pilarka tarczowa do cięcia poprzecznego 
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Stwierdzone nieprawidłowości: 

- brak osłony piły pod stołem,  

- brak urządzenia do oddzielnego włączania i wyłączania maszyny, 

- osłona piły nad stołem została wykonana w sposób, który uniemożliwiał opuszczanie 
osłony piły na grubość przerzynanego materiału.  

 

 
Pilarka taśmowa pozioma 

 

- niepełne osłony kół taśmowych bez blokady, która powinna uniemożliwić włączenie 
napędu piły przy otwartych osłonach,  

 

 
Pilarka ramowa pionowa typu GKT-60 nr 1 

 

 brak osłon lub innych urządzeń ochronnych przekładni pasowej, przekładni 
łańcuchowej oraz strefy roboczej mechanizmu korbowego stwarzając możliwość 
bezpośredniego dostępu do strefy niebezpiecznej maszyny w trakcie jej pracy, 

 brak osłon lub innych urządzeń ochronnych eliminujących możliwość bezpośredniego 
dostępu do górnej części mechanizmu napędowego oraz noży tnących (nad walcami 
posuwowymi dociskającymi), dostępnymi w trakcie pracy maszyny. 

 
Zgodnie z zapowiedzią, kontrole w tym zakresie będą kontynuowane w 2018 roku. 

Zarówno stwierdzony zakres nieprawidłowości u przedsiębiorców jak i konieczność 
weryfikacji działań dostosowawczych u uczestników kampanii są wystarczającym 
wymogiem realizacji zadania.   

 
 

ZAKŁADY, CHARAKTERYZUJĄCE SIĘ WYSOKIMI WSKAŹNIKAMI 
ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH - WZMOŻONY NADZÓR  

 
Na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku „wzmożonym nadzorem” 

objęte zostały 3 zakłady przemysłowe.  
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Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło niedostosowania kontrolowanych maszyn 
do wymagań minimalnych i stwierdzono to we wszystkich 3 zakładach. Niezgodności 
z minimalnymi wymaganiami dotyczyły: wykonania w maszynach osłon lub innych urządzeń 
ochronnych, zapobiegających dostępowi do stref niebezpiecznych, zapewnienia w nich 
odpowiednich elementów sterowniczych, a także wyposażenia ich w urządzenia do 
zatrzymania awaryjnego. Wyniki kontroli wykazały ponadto, że dotychczasowe osłony i inne 
urządzenia ochronne często skonstruowane były w sposób niewłaściwy, tj. bez zachowania 
odległości bezpieczeństwa od stref niebezpiecznych - nie zapobiegając całkowicie dostępowi 
do ww. stref. W wielu maszynach osłony powyższe można było swobodnie zdemontować 
bez użycia narzędzi, a ich zdjęcie nie zatrzymywało ruchu roboczego niebezpiecznych 
elementów maszyny.  
 

              
Widok nieosłoniętej strefy niebezpiecznej w stopkarce do łączenia listew 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli i realizacji wydanych przez inspektorów pracy 

69 decyzji poprawę warunków pracy uzyskano w każdym z zakładów objętych wzmożonym 
nadzorem, poprawiając warunki pracy łącznie 841 pracownikom. 

 

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE I MAGAZYNOWANIU 
 

W ramach realizacji zagadnienia przeprowadzono 44 kontrole u 43 przedsiębiorców 
reprezentujących zakłady z różnych branż: 26 zakładów prowadzących działalność 
handlową, 13 zakładów przetwórstwa przemysłowego, 3 zakłady z zakresu transportu  
i gospodarki magazynowej, 2 zakłady z branży budowlanej. Podczas kontroli w zakresie 
ograniczenia zagrożeń w transporcie i magazynowaniu w miejscach wykonywania pracy 
wydano ogółem 274 decyzje, w tym: 
- 73 decyzje ustne; 
- 46 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności z art. 108 kpa; 
- 4 decyzje skierowania pracowników do innych prac; 
- 5 decyzji wstrzymania prac. 
W wyniku postępowania wykroczeniowego nałożono 5 mandatów na łączną kwotę 6.200 zł; 

 
Analizując kontrole w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i magazynowaniu, 

należy stwierdzić, że poczynając od przygotowania pracownika do pracy, poprzez techniczne 
zagadnienia związane z eksploatacją maszyn i urządzeń w transporcie i magazynowaniu,  
a kończąc na organizacji pracy podczas kontroli, można znaleźć szereg nieprawidłowości, 
które występują w mniejszym lub większym stopniu. 

Zaczynając od zagadnień związanych z przygotowaniem pracownika do pracy należy 
stwierdzić, że największe problemy w zakładach występują obecnie z oceną ryzyka 
zawodowego. Brak oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach związanych 
z transportem wewnątrz zakładowym i magazynowaniem stwierdzono w 7 zakładach co 
stanowi 15% skontrolowanych zakładów. 

Nieopracowywanie instrukcji BHP z zakresu: bezpiecznego magazynowania  
i składowania materiałów, zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych, obsługi  
i eksploatacji wózków jezdniowych, bezpiecznego postępowania przy ręcznych pracach 
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transportowych stwierdzono w 52 przypadkach w 28 zakładach pracy, co stanowi 63% 
skontrolowanych zakładów. 

W 29 zakładach pracy nie wyznaczono dróg transportowych lub też istniejące 
oznakowania uległy w czasie eksploatacji zniszczeniu. Nieprawidłowość powyższa wystąpiła 
w 65% skontrolowanych zakładach. 

Środki transportu przy magazynowaniu to przede wszystkim wózki widłowe, 
ładowacze, przenośniki, suwnice i przenośniki. Szereg nieprawidłowości było związane  
z eksploatacją i użytkowaniem wózków widłowych w zakładzie. Podczas kontroli wózków 
stwierdzano miedzy innymi: niesprawne sygnały dźwiękowe, niesprawne kierunkowskazy, 
światła stop i cofania, niesprawne pasy bezpieczeństwa, zniszczone ogumienie wózków, 
zniszczone siedziska operatorów.  

Powyższe nieprawidłowości wystąpiły w 15 zakładach (wydanych zostało 30 decyzji), 
co stanowi 34% kontrolowanych zakładów. 

 

BEZPIECZEŃSTWO W LEŚNICTWIE 
 
W 2017 roku przeprowadzono 21 kontroli przedsiębiorców (zwani dalej ZUL), 

dotyczących sprawdzenia przestrzegania w zakładach przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pozyskiwaniu i zrywce drewna.  

 
Najistotniejsze nieprawidłowości ujawnione w wyniku kontroli dotyczyły: 

- stosowania nieprawidłowych technik ścinki drzew, bez zachowania wymaganych 
parametrów ścinki (progów, zawias), co skutkowało bezpośrednim zagrożeniem dla życia 
lub zdrowia pilarzy wykonujących te prace, 

 

        
 

- wykonywania zrywki drewna forwarderem, bez zapewnienia wykonywania prac  
w obecności co najmniej dwóch pracowników, 

- wykonywanie ścinki drzew bez wymaganych urządzeń pomocniczych - tyczki 
kierunkowej lub dźwigni - obracaka. Ścinka drzew bez urządzeń lub popychanie drzewa 
ręką przez pomocnika stwarza poważne, realne zagrożenia wypadkowe, które mogą być 
przyczyną poważnych urazów, 

- stosowanie niesprawnych technicznie pilarek, bez wymaganych hamulców lub łapaczy, 

- niestosowanie antyprzecięciowych ochron kończyn dolnych w czasie wykonywania prac 
pilarkami.  

 
ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ PRZY ŚCINCE I PIELĘGNOWANIU 
DRZEW W MIEJSCACH PUBLICZNYCH - TEMAT WŁASNY OIP 

 
W 2017 roku przeprowadzono 9 kontroli, które dotyczyły 8 przedsiębiorców, 

zajmujących się wycinką i pielęgnacją drzew, w miejscach stwarzających zagrożenia  
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o charakterze publicznym. W 2 przypadkach kontrole wiązały sią z ustalaniem okoliczności  
i przyczyn wypadków przy pracy, zaistniałych w czasie prowadzenia wycinki lub pielęgnacji 
drzew. W 4 przypadkach kontrole dotyczyły oceny sposobu organizacji i wykonywania prac 
wycinkowych pod budowę lub przebudowę dróg, a w jednym prac pielęgnacyjnych, 
związanych z podcinaniem koron drzew. Dwie kontrole dotyczyły oceny sposobu organizacji  
i wykonywania prac związanych z usuwaniem drzew trudnych i niebezpiecznych na terenie 
Puszczy Białowieskiej, w sąsiedztwie szlaków turystycznych. 
 
Najistotniejsze nieprawidłowości ujawnione w czasie kontroli związane z organizacją 
stanowisk i wykonywaniem prac dotyczyły: 
 

- wydawania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dotyczyło łącznie 16 
pracowników, 

- pracy pilarkami bez wymaganych środków ochrony indywidualnej: spodni 
antyprzecięciowych, butów antyprzecięciowych, osłon twarzy lub ochronników słuchu, 

- braku instrukcji technologicznej określającej zasady bezpiecznego wykonywania prac 
pilarkami, 

- braku wyznaczenia strefy niebezpiecznej, wokół miejsca wykonywania prac oraz 
wykonywanie prac pomimo pozostawienia na niej zawieszonego drzewa, na 2 
powierzchniach roboczych pilarze nie stosowali wymaganych technik ścinki drzew. 
Nagminne przecinano zawiasy lub nie pozostawiano progów na pniakach ścinanych 
drzew, 

- stosowania niesprawnych technicznie pilarek łańcuchowych, bez wychwytników piły 
łańcuchowej - 4 pilarki lub sprawnego hamulca - 1 pilarka. 

 
Przeprowadzone działania kontrolne i realizacja wydanych przez inspektorów pracy środków 
prawnych spowodowały, że: 
 

- w 1 zakładzie zastąpiono 4 umowy zlecenia umowami o pracę, 

- w 3 zakładach wyegzekwowano przeprowadzenie wymaganych szkoleń bhp lub badań 
profilaktycznych dla łącznie 7 pracowników, 

- w 3 zakładach odsunięto od prac pilarkami łącznie 10 pracowników, którzy nie posiadali 
wymaganych do tego kwalifikacji, 

- w 3 zakładach wyeliminowano bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia łącznie  
18 pracowników, wykonujących prace pilarkami bez stosowania wymaganych środków 
ochrony indywidualnej: spodni antyprzecięciowych, butów antyprzecięciowych, hełmów 
ochronnych, ochronników słuchu lub osłon twarzy. 

- w 4 zakładach wyeliminowano bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników, wykonujących prace niezgodnie z obowiązującą technologią wykonywania 
pozyskiwania drewna. Najpoważniejsze nieprawidłowości dotyczyły stosowania 
nieprawidłowych technik ścinki drzew, pozostawienia na powierzchni zawieszonego 
drzewa, stosowania nieprawidłowych technik okrzesywania drzew, stosowania 
niesprawnych technicznie pilarek oraz braku wymaganych urządzeń pomocniczych. 

 

 

PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
PREWENCYJNEJ  
 

 
PORADY PRAWNE I TECHNICZNE 
   
W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy udzielili łącznie  53. 218 porad prawnych i technicznych, w tym: 
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●  w zakładach pracy udzielono łącznie 23.913 porad, w tym: 
            -  porad prawnych - 10.006, 
           -   porad technicznych - 11.727, 
             - porad dotyczących legalności zatrudnienia - 2.186. 
 
●  w siedzibie OIP oraz Oddziałach w Łomży i Suwałkach udzielono łącznie 29.305 porady, 
    z czego: 
            -  porad prawnych - 26.129, 
            -  porad  technicznych - 746, 
            -  porad dotyczących legalności zatrudnienia - 673, 
           -   innych - 759. 
 
Poniższa tabela przedstawia porównanie liczby udzielonych porad prawnych w zakładach 
pracy oraz w siedzibach OIP i Oddziałów w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2017r. ze stanem z roku poprzedniego:  
 

Udzielone porady 

rok ogółem 
w zakładach pracy w siedzibach OIP i Oddziałach 

ogółem p.prawne p.techniczne ogółem p.prawne p.techniczne 

2016r.  61.147 25.843 10.773 12.843 35.254 33.336 746 

2017r. 53.218 23 913 10.006 11.727 29.305 33.336 673 

 
Szacunkowo najczęściej zadawano pytania dotyczące: 

- stosunku pracy (w tym zasad nawiązywania i rozwiązywania, trybu wydawania i treści 
świadectwa pracy) - 9.737 porad, 

- wynagrodzenia za pracę - 5.453 porady, 

- czasu pracy - 3.213 porad, 

- urlopów wypoczynkowych - 2.212 porady, 

- uprawnień związanych z rodzicielstwem -  1.614 porad, 

- rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 
- 1.476 porad, 

- przygotowania pracownika do pracy - 1.251 porad. 
   

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku 
wpłynęło też 377 pisemnych bądź elektronicznych pytań prawnych (w 2016 - 405 pytań). 
Najczęściej o poradę na piśmie występowali pracownicy (204 zapytania). Tematyka 
zawartych w pytaniach prawnych  problemów w przeważającej mierze obejmowała 
zagadnienia prawnej ochrony pracy, głównie z zakresu wynagrodzeń za pracę oraz innych 
świadczeń pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy, w szczególności ustalania prawa 
do świadczeń pieniężnych takich jak nagroda jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie 
roczne  czy dodatek stażowy. 
 Inną formą „poradnictwa” 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 
pracownicy OIP byli częstymi gośćmi programu radiowego „MASZ PRAWO”. W audycjach 
tych realizowanych na żywo prawnicy  udzielali wyjaśnień z zakresu prawa pracy na  tematy 
cieszące się największym zainteresowaniem.  

Poradnictwo prawne i techniczne należy do ustawowych zadań Państwowej Inspekcji 
Pracy i ma szczególnie duże znaczenie zarówno w zakresie wpływania na stan 
praworządności w stosunkach pracy jak i w kształtowaniu pozytywnego wizerunku instytucji 
wśród pracowników i pracodawców. Jest to bardzo wymierny wkład Państwowej Inspekcji 
Pracy w  kształtowanie właściwego poziomu praworządności w stosunkach pracy. Ponadto 
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takie działania promocyjne Urzędu są pozytywnie odbierane przez strony stosunku pracy  
i stosunków cywilnoprawnych.  

 
PROGRAMY PREWENCYJNO - INFORMACYJNE 

 
Program działania Państwowej Inspekcji Pracy, obejmuje obecnie oprócz zadań 

kontrolno- nadzorczych, także zadania dotyczące działań prewencyjno - promocyjnych,  
w tym również szeroko pojętego doradztwa prawnego. W ciągu ostatnich lat, w tym także  
w roku 2017, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku organizował liczne akcje 
zachęcające pracodawców do inwestowania w poprawę warunków pracy oraz tworzenia 
wzorców utrzymywania wysokich standardów dbania o bezpieczeństwo na co dzień.  
Uczestnikami naszych działań było szerokie spektrum odbiorców: od najmłodszych 
poczynając, poprzez młodzież szkolną, studentów, ludzi debiutujących na rynku pracy, po 
pracowników, kadrę kierowniczą i pracodawców włącznie.  
 
Poniżej prezentujemy najważniejsze z tych działań w minionym roku. 
 

PROGRAM INFORMACYJNO- PREWENCYJNY W BUDOWNICTWIE 
 
Prowadzone przez inspektorów pracy w 2017 roku działania informacyjno- 

edukacyjne kierowane były  głównie do firm o mniejszym zatrudnieniu, nie posiadających 
rozbudowanych służb bezpieczeństwa i higieny pracy. Mając na uwadze natomiast 
doświadczenia z lat poprzednich dotyczące wykonywania zadań przez nadzór techniczny na 
budowach przez osoby o małym doświadczeniu, powyższe czynności obejmowały również 
pracowników generalnych wykonawców.  

Działaniami objęto zarówno budownictwo kubaturowe jak również budowy oraz 
modernizację dróg na terenie województwa podlaskiego m.in. największej inwestycji 
drogowej prowadzonej obecnie na terenie m. Białegostoku tj. budowy Trasy Niepodległości, 
czy też budowy obwodnicy miasta Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61. 

Przy współpracy z Sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa  
w Budownictwie na terenie OIP w Białymstoku (m.in. BUDIMEX SA Warszawa, STRABAG 
spółka z o.o. Oddział Białystok oraz UNIBEP SA Bielsk Podlaski) odbyły się spotkania 
podczas trwającego Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie.  

 

   
 
W trakcie tych spotkań inspektorzy pracy wskazali na występujące nieprawidłowości 

podczas realizacji procesów budowlanych odnosząc się do praktycznego stosowania 
opracowywanych planów BIOZ i IBWR, organizacji stanowisk pracy, a przede wszystkim do 
nadzoru nad prowadzonymi pracami szczególnie niebezpiecznymi wykonywanymi na 
wysokości, w wykopach i z użyciem maszyn budowlanych. Powyższe zagadnienia zostały 
uwidocznione na przykładach wypadków przy pracy, które miały miejsce w ostatnim okresie.  

  
Kontynuowane były spotkania w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa  

w Budownictwie zawartego w 2016r. przez 17 firm branży budowlanej na terenie 
województwa podlaskiego. W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku 
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odbyły się spotkania, w trakcie których dyskutowano nad zapewnieniem odpowiednich 
standardów bezpieczeństwa pracy na budowach, a przede wszystkim opracowanie 
jednolitych standardów wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych oraz transportu 
materiałów budowlanych. Tematyka ta była efektem półrocznych prac grup roboczych 
pracujących w ramach ww. porozumienia.  

 

                   
 

Ponadto biorąc pod uwagę program rozpoczęty w 2015r. i kontynuowany w 2016r., 
działania informacyjno-edukacyjne zostały również skierowane w 2017r. do studentów 
ostatnich lat kierunku budownictwa Politechniki Białostockiej w ramach Akademii 
Bezpieczeństwa w Budownictwie.  

 

                   
 

Inspektorzy pracy na terenach budów udzielali informacji i porad oraz udostępniali 
materiały informacyjne dotyczące bezpiecznej pracy w budownictwie. Wydawnictwa naszego 
urzędu zyskały wysoką opinię wśród pracowników jak i kadry kierowniczej.  

 

WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY OBRÓBCE DREWNA 
 
         W 2017 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku kontynuował szkolenia dla 
pracodawców z branży drzewnej w ramach kampanii „Włącz bezpieczeństwo pracy przy 
obróbce drewna”. Wymieniona kampania objęła zarówno działania medialne, jak i program 
prewencyjno - kontrolny. Ma to doprowadzić do zmniejszenia zagrożeń w tartakach  
i zakładach stolarskich, wpłynąć na przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwić pracodawcom dostosowanie zakładów do 
obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym, opartym jak wiele innych 
programów PIP na  samokontroli. Cała kampania realizowana w latach 2016 - 2018 powinna 
objąć działaniami większość zakładów w wymienionej gałęzi gospodarki w naszym 
województwie. W ramach 3 spotkań szkoleniowych w roku 2017 przeszkolono  
25 pracodawców tej branży. W trakcie szkoleń uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze, 
służące identyfikacji występujących w zakładzie nieprawidłowości i określeniu działań 
naprawczych prowadzących do ich wyeliminowania. Działania kontrolne, które w roku 
sprawozdawczym prowadzono jednocześnie wśród uczestników szkoleń jak i wśród 
pracodawców, którzy zrezygnowali z tej możliwości uzyskania wiedzy dobitnie wskazują, że 
uczestnicy kampanii w dużym zakresie „zdążyli” zastosować w praktyce przekazane  
w trakcie spotkań  informacje i tzw. dobre praktyki.  
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PROGRAM PREWENCYJNY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW   
„ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP”  
 
Program „Zdobądź Dyplom PIP” realizowany jest od 2000 roku i skierowany został do 
pracodawców wszystkich branż, zatrudniających do 9 pracowników. Rok 2017 był kolejnym, 
w którym zaprosiliśmy pracodawców z grupy „mikroprzedsiębiorstw” do współpracy  
w ramach wymienionego programu. W ramach trzech spotkań w maju i czerwcu 2017 r.  
w szkoleniach uczestniczyło ogółem 26 pracodawców. Wszyscy pracodawcy biorący udział 
w szkoleniu przystąpili do realizacji programu.   
 

 

Po przeprowadzeniu działań mających na celu dostosowanie swoich zakładów pracy do 
obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy  
19 pracodawców otrzymało Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy, które wręczono podczas 
uroczystości podsumowania programów prewencyjnych OIP  w dn. 24 listopada 2017r.   
w Centrum „ASTORIA”  w Białymstoku. 
 

 

Dodatkowo w roku 2017 przeprowadzono odrębną część tego programu skierowaną 
wyłącznie do pracodawców Zakładów Usług Leśnych. W trakcie dwóch spotkań 
przeszkolono 16 pracodawców, z których 13 ukończyło program z wynikiem pozytywnym 
uzyskując dyplom PIP.  
 

KONKURSY PROMUJĄCE POŻĄDANE POSTAWY W ZAKRESIE 
OCHRONY PRACY 
 

KONKURS „PRACODAWCA - ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ” 

Konkursu „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” należy do najbardziej prestiżowych 
działań naszego urzędu. Do XXIV jego edycji w roku 2017 r. zakwalifikowano łącznie  
11 zakładów pracy, z tego 5 w I kategorii, tj. do 50 osób zatrudnionych, również  
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5 w II kategorii, tj. od 51 do 250 osób zatrudnionych oraz 1 zakład w kategorii III, tj. powyżej 
250 zatrudnionych. 

W wyniku wizytacji i dokonanej oceny komisja konkursowa postanowiła nagrodzić  
10 spośród zgłoszonych pracodawców. Zwycięzcami w poszczególnych grupach 
zatrudnienia zostali: I kategoria - „LSA” sp. z o.o. Białystok 27, ul. Gen. Władysława 
Andersa 3, II kategoria - „PROMOTECH - KM” Sp. z o. o, ul. Władysława Piotrowskiego 
40, Łapy i w III kategorii Kompania Piwowarska S.A. BROWAR Białystok, ul. Dojlidy 
Fabryczne 28, Białystok 

 

 

Zwycięzcy konkursu na gali wręczenia nagród  

 

KONKURS „BUDUJ BEZPIECZNIE”  

Konkurs na najbezpieczniejszą inwestycję budowlaną pod hasłem „Buduj 
Bezpiecznie” Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zorganizował po raz XVI.  

Do konkursu zakwalifikowano 5 placów budów z naszego województwa. Okręgowa 
Komisja Konkursowa dokonała oceny kandydatów na podstawie wyników co najmniej dwóch 
kontroli, przeprowadzonych na zgłoszonych do konkursu budowach i wyłoniła laureatów 
konkursu.  
 

 
Laureaci konkursu „Buduj bezpiecznie” 

 
Zwycięzcą tej edycji konkursu została budowa instalacji odsiarczania spalin na terenie 
Elektrociepłowni Białystok, generalny wykonawca: RAFAKO S.A. Racibórz 
 

KONKURS MŁODOCIANYCH ZATRUDNIONYCH W RZEMIOŚLE 
 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku wspólnie z Izbą Rzemieślniczą  
i Przedsiębiorczości w Białymstoku,  przy udziale Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w dniu 
19 kwietnia 2017 r. w siedzibie IR i P w Białymstoku zorganizowały regionalny etap 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów 
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z zakładów rzemieślniczych pod hasłem „Bezpiecznie od startu”. Do tej części konkursu 
przystąpiło  14 uczniów reprezentujących cechy rzemiosł  zrzeszonych w Izbie. 
 
Test wyłonił 6-cioro uczestników etapu finałowego, w którym I miejsce zajął  Kacper Jacuński 
- uczeń zawodu elektryk reprezentujący Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców  
w Suwałkach. Miejsce drugie przypadło Patrykowi Kozikowskiemu - uczniowi zawodu 
mechanik pojazdów samochodowych reprezentującemu Cech Rzemiosł Różnych  
w Grajewie. Zawodnicy ci reprezentowali Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości  
w Białymstoku w finale ogólnokrajowym konkursu.  
 

KONKURS „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” 
 
W auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej w dniu 24.02.2017r. spotkali się 
uczestnicy finału wojewódzkiego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs, który 
zorganizowano po raz czwarty, jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Dnia 
01.12.2016r. grupa 282 uczniów, reprezentujących 21 szkół z naszego województwa, 
rozwiązywała test on-line na etapie szkolnym tego konkursu, zaś najlepsza dwudziestka  
z nich wywalczyła awans do etapu regionalnego. Efektem rywalizacji trójka z najlepszym 
wynikiem została nominowana do etapu centralnego w Warszawie.  

 

 
Okręgowy Inspektor Pracy nagradza laureatki etapu wojewódzkiego 

 
Z przyjemnością informujemy, że trzecie miejsce na etapie centralnym w Warszawie 
zdobyła Aleksandra Gromadzka z Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych  
w Białymstoku, na czwartym miejscu znalazła się Ewelina Kostecka, również uczennica 
Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych w Białymstoku. To drugi rok z rzędu, gdy 
uczniowie z naszego województwa znaleźli się na podium na etapie centralnym.  
 

 

Laureaci etapu centralnego 
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KONKURS „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE” 
 
Konkurs realizowany od wielu lat ma na celu promowanie gospodarstw rolników 
indywidualnych, którzy w zakresie swojego gospodarstwa podejmują działania służące 
bezpiecznemu wykonywaniu prac zarówno dla nich samych jak i członków ich rodzin.  
W dniu 18 sierpnia 2017r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się 
uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XV edycji konkursu „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne”.  
 
W tegorocznej odsłonie konkursu w szranki stanęło 44 gospodarstw z terenu województwa. 
W etapie wojewódzkim komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujących rolników: 
I miejsce Dominika i Karol Bednarczykowie ze wsi Łacha gm. Turośl;    
II miejsce Małgorzata i Jan Pruszyńscy ze wsi Pruszanka Stara gm. Brańsk 
III miejsce Maria i Jan Wojtkowscy ze wsi Moczydły Pszczółki gm. Perlejewo   
 
 

 
Na zdjęciu Dominika i Karol Bednarczykowie 

 

 

PROGRAM „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”  

Program jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz do młodzieży 
akademickiej. Jego cele to:  

- podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej 
ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

- kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy 
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów (w szczególności kształcących 
się w zawodach branż podwyższonego ryzyka, np. w budownictwie), 

- popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, problematyki 
zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych, a także legalności 
zatrudnienia, także w zakresie podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej. 

 
W roku szkolnym 2016/2017 Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku kontynuował 
działania w tym programie. W ramach tego programu szkoleniami zostało objętych 742 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 250 studentów.  Zajęcia te prowadzone są na bazie 
materiałów informacyjnych wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy.  
 
Nauczyciele, którzy wyróżniali się zaangażowaniem w tych zajęciach otrzymali dyplomy  na 
uroczystej gali zorganizowanej dla podsumowania programów prewencyjnych w listopadzie 
minionego roku.  
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Współpraca z partnerami społecznymi 
 
Jak co roku inspektorzy pracy aktywnie uczestniczyli w szkoleniach Społecznych 
Inspektorów Pracy. W trakcie 2017 roku w różnego rodzaju szkoleniach prowadzonych przez 
pracowników OIP uczestniczyło 241 SIP –ów. Wiele z nich przeprowadzono w Klubie 
Społecznego Inspektora Pracy, działającego przy Regionie Podlaskim NSZZ „Solidarność” – 
gdzie w dniu 14 grudnia 2017r. w siedzibie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ 
„Solidarność” w Białymstoku odbyło się spotkanie, wieńczące szkolenia społecznych 
inspektorów pracy realizowane w okresie styczeń 2016r. - grudzień 2017r. 
 
 

 
 
 
 

TURNIEJ O „SREBRNĄ SIEKIERĘ NADLEŚNICZEGO” 
 
W ramach realizacji własnych działań Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku 
współorganizował konkurs drwali "O Srebrną Siekierę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka".   

W roku 2017 odbyła się już XII jego edycja. W dniu 29.09.2017r. przeprowadzono 
zawody, w których uczestniczyli zawodnicy świadczący pracę na rzecz 6 właścicieli 
zakładów usług leśnych oraz strażacy z 4 komend powiatowych PSP - ogółem  
33 pracowników - drwali. Rywalizacja obejmowała następujące konkurencje: ścinka drzew, 
wymiana łańcucha w pilarce łańcuchowej, przerzynka kombinacyjna i przerzynka na 
dokładność wchodzących w skład kategorii „Najlepszy pilarz”. W konkurencji można było 
uzyskać maksymalnie 42 punkty. Najlepszy zawodnik Mirosław Siegień reprezentujący „ZUL 
Rudosław” uzyskał znakomity wynik: 37,5 pkt.  
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Natomiast w dniu 08.10.2017r. w trakcie Targów Leśnych przeprowadzonych na 
terenie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się podsumowanie konkursu 
drwali "O Srebrną Siekierę Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka" połączone z wręczeniem 
nagród laureatom konkursu. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku nagrodził pilarką 
spalinową zdobywcę drugiego miejsca w zawodach indywidualnych, Dariusza 
Twarowskiego, ZUL Seliwanów.  

Nagroda przechodnia: „Srebrna Siekiera” w tym roku trafiła do rąk Daniela 
Seliwanów, właściciela zakładu usług leśnych. Zatrudniani przez niego pracownicy  
w klasyfikacji łącznej uzyskali największą liczbę punktów.  

W tym roku szczególną atrakcją uroczystości wręczenia nagród był pokaz 
profesjonalnego przeprowadzenia konkurencji konkursowych w wykonaniu Walerego 
Durowicza - aktualnego Mistrza Świata Drwali.   
  
 

.   

Mistrz w akcji 

 

KAMPANIA INFORMACYJNO-PREWENCYJNA „SZANUJ ŻYCIE! 
BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM” 
 

W ciągu 2017 roku pracownicy OIP Białystok zajmujący się promocją zasad 
bezpiecznej pracy w rolnictwie prowadzili wiele różnorodnych działań. Odbywały się 
prelekcje w szkołach, szkolenia rolników, konkursy dla różnych grup wiekowych oraz 
wizytacje prac. Odbyło się wiele spotkań z partnerami społecznymi, w czasie których 
ustalano na bieżąco szczegóły prowadzonych działań. W ciągu roku spotkały się: Powiatowa 
Komisja ds. BHP w rolnictwie indywidualnym w Sejnach i Wojewódzka Komisja ds. BHP  
w rolnictwie indywidualnym.  
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Aktywnie współpracowano z mediami regionalnymi: TVP Białystok, Polskim Radiem 

Białystok, Radiem NADZIEJA oraz lokalną prasą fachową (Podlaskie AGRO, Wiadomości 
Rolnicze i Agroizba). Szczególnie dużo informacji zamieszczano na stronach internetowych 
samorządów lokalnych, zawodowych i mediów oraz OIP Białystok.  

 

            
 
W dążeniu do podnoszenia poziomu wiedzy rolników w zakresie zagrożeń zawodowych 
związanych z pracą i życiem w gospodarstwie rolnym, odbywały się m.in. szkolenia dla 
rolników, wizytacje gospodarstw rolnych. Podczas prowadzonych spotkań wykorzystując 
prezentacje multimedialne przedstawiono zagrożenia wypadkowe podczas prac polowych  
i w zagrodach wiejskich.  

Największą liczbę szkoleń zorganizowano przy współpracy ze spółdzielnią 
mleczarską w Piątnicy. Ponadto szkolenia te prowadzono w wielu innych miejscach.  

 

 
 
Nadal dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy organizowane przez Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Białymstoku. Najważniejszym z nich był konkurs „Żniwa mogą być 
bezpieczne”, podczas którego przeprowadzane są wizytacje prac żniwnych, połączone  
z doradztwem i przekazywaniem materiałów edukacyjnych  rolnikom wykonującym prace.  
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Jarosław Janowicz zastępca Okręgowego Inspektora Pracy przekazuje nagrodę za zajęcie II miejsca  
 
 

Podsumowanie akcji żniwnej odbyło się w czasie Wojewódzkich Dożynek  
w Perlejewie, które odbyły się w dniu 9 września. 

 

 

Laureaci konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” i przedstawiciele organizatorów  
chwilę po wręczeniu nagród pod namiotem OIP Białystok 

 

Znaczną część działań prewencyjnych w tym temacie poświęcamy najmłodszym, tj. uczniom, 
dzieciom i młodzieży środowisk wiejskich.  
 

 

Szkolenia w szkołach podstawowych i w czasie wakacyjnego wypoczynku dzieci  i młodzieży 
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Laureaci konkursów z gimnazjów w Boćkach i Nowince 

 
W ramach różnego rodzaju konkursów udział wzięło ponad 130 uczniów. Finał 

wojewódzki konkursu adresowanego do uczniów szkół rolniczych województwa podlaskiego 
„Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” z udziałem 18 uczniów wyłonionych w czasie 
eliminacji szkolnych w roku 2016 odbył się w dniu 16 marca 2017r. w siedzibie Zespołu Szkół 
Rolniczych w Niećkowie. Współorganizatorem konkursu był Oddział Regionalny Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku. Uczestnikami konkursu byli 
uczniowie szkół rolniczych z województwa podlaskiego, a jego celem była popularyzacja 
zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie wśród młodzieży szkół rolniczych. 

 
 

PODSUMOWANIE  
 

STAN OCHRONY PRACY  
 

Wyniki przeprowadzonych w 2017 roku kontroli wskazują, że stan przestrzegania 
przepisów prawa pracy zbliżony był do lat ubiegłych. Podobnie,  jak w 2016 roku i latach 
wcześniejszych, kontrole wykazały naruszanie przepisów o czasie pracy oraz przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nie mniej istotne nieprawidłowości w zakresie naliczania 
i wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. Na taki stan rzecz wpływa 
głównie sytuacja ekonomiczna oraz wysokie koszty związane z zatrudnianiem pracowników.  
 Względy ekonomiczne wpływały też na naruszanie przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a zwłaszcza niepodejmowanie przez część pracodawców działań 
zmierzających do poprawy warunków pracy, ograniczania zagrożeń wypadkowych 
i zagrożeń wynikających z czynników szkodliwych środowiska pracy. Tym samym 
negatywnie rzutowały na stan ochrony pracy w tym zakresie. 

W roku 2017 inspektorzy pracy przeprowadzili 3.334 kontrole. Skontrolowano ogółem 
2.815 podmiotów gospodarczych. Kontrolami objęto ogółem 169.088 osób wykonujących 
pracę. Po zakończonych kontrolach inspektorzy pracy wydali ogółem 16.044 decyzji 
nakazowych, w tym 4.649 decyzji ustnych. Ponadto wystosowano 13.774 wniosków  
w wystąpieniach oraz wydano 513 poleceń ustnych.  

Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy warto zauważyć, że liczba kontroli  
w porównaniu do roku poprzedniego jest na zbliżonym poziomie i jest mniejsza  
o 5,8%, natomiast liczba decyzji nakazowych wydanych na jedną kontrolę wynosi 4,81 i jest 
niższa od odnotowanej w roku 2016, tj. 5,07 decyzji na jedną kontrolę.  

Porównując liczbę stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie bezpośredniego 
zagrożenia życia i zdrowia pracowników za rok miniony do roku 2016 odnotowaliśmy 
zauważalny spadek dotyczący tych decyzji. W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy 
wydali 301 decyzji wstrzymania prac, tj. o 9,1% mniej niż w roku poprzednim (w roku 2016 
wydano 331 decyzji), a także 478 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń ze 
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względu na fakt, że ich eksploatacja powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi, tj. o ok. 17% mniej, w 2016 roku  było 575 tych decyzji.   

Wymieniony środek prawny stosowany jest przez inspektorów pracy głównie  
w sytuacji, gdy przy maszynie (urządzeniu) w chwili kontroli nie ma pracowników obsługi, 
natomiast sama maszyna lub urządzenie jest podłączona do zasilania i może być w każdej 
chwili uruchomiona. Ten środek prawny w znacznym stopniu uzupełnia działania kontrolne  
w zakresie eliminowania zagrożeń na stanowiskach pracy. 

Trzecim rodzajem decyzji wydawanej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia  
i zdrowia pracowników jest decyzja skierowania pracowników do innych prac. W roku 2017 
wydano 156 takich decyzji, tj. o 32% mniej niż w roku 2016 (wydano wówczas 229 decyzji).  
             Mniejsza liczba wydanych tych decyzji łączy się również z mniejszą liczbą 
pracowników, których decyzje skierowania do innych prac dotyczyły, tj. w roku 2017 
decyzjami objęto 353 pracowników, tj. o 29% mniej do roku poprzedzającego.  

Decyzje skierowania, podobnie jak w latach poprzednich, wydawano głównie  
w budownictwie - 57%, przetwórstwie przemysłowym - 23% oraz w handlu i naprawach 6%.  

Decyzje wstrzymania prac dotyczą również tych samych branż, a dodatkowo stopień 
procentowy wydanych decyzji jest bardzo podobny , tj. w budownictwie - 63%, przetwórstwie 
przemysłowym - 19% 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 
stanowiska i procesy pracy.    
                  Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy należy w tym miejscu wskazać na 
dodatkowy obszar, który może mieć wpływ na jego poprawę. Pod koniec 2016 roku na 
terenie całego kraju uruchomiona została kampania „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce 
drewna”. Przez cały 2017 rok jednocześnie były prowadzone szkolenia i kontrole  
w zakładach branży drzewnej. Na terenie naszego województwa zaproszenia skierowano do 
ponad 200 zakładów tej branży.  Ich adresaci otrzymali wyraźną informację, że do końca 
2018r. kontrolami zostaną objęte praktycznie wszystkie zakłady tej branży, a w celu 
właściwego przygotowania się do kontroli zapraszamy na organizowane przez OIP  
w Białymstoku bezpłatne szkolenia. Wymieniona kampania prewencyjno - kontrolna jest 
próbą nowego rodzaju działalności ze strony naszego urzędu, która umożliwić ma 
pracodawcom rzetelne przygotowanie się do przestrzegania prawa pracy przy pomocy 
inspektorów pracy, i tylko od nich samych będzie uzależniona chęć skorzystania z takiej 
oferty.  

Tradycyjnie jednym z głównych czynników oceny stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy na terenie naszego województwa jest stan wypadków przy pracy osób wykonujących 
pracę. W roku 2017 inspektorzy pracy zbadali 139 zdarzeń zgłoszonych do naszego urzędu. 
W ramach tych wypadków poszkodowanych zostało ogółem 156 pracowników,  
w tym 10 osób poniosło śmierć i 37 doznało ciężkiego uszkodzenia ciała.  

W stosunku do roku poprzedniego należy zwrócić uwagę na większą liczbę 
zbadanych zdarzeń, które są przedmiotem naszej kontroli. O ile w roku 2016 były  
to 72 kontrole, to w roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 139 kontroli  
(o 93% więcej) dotyczących ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Jest to 
efektem zdecydowanie ściślejszej współpracy naszego urzędu z innym podmiotami 
zajmującymi się badaniem tego typu zdarzeń (przede wszystkim policja), które przekazują 
informację o zaistnieniu takiego wypadku na terenie naszego województwa.  

Oceniając samą statystykę poszkodowanych należy wskazać przede wszystkim 
grupę osób poszkodowanych z ciężkim uszkodzeniem ciała, w której nastąpił wzrost o 48%, 
tj. z 25 w roku 2016 do 37 w roku sprawozdawczym. Natomiast w grupie najtragiczniejszych 
zdarzeń, tj. pracowników poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym, liczba 
jest niezmienna od trzech lat. W roku 2017 ponownie 10 pracowników poniosło śmierć  
w ramach wypadków przy pracy.  
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Na terenie naszego okręgu na przestrzeni ostatnich kilku lat cała statystyka 
wypadkowa skumulowana jest praktycznie w czterech branżach - co opisano w części 
podstawowej sprawozdania, w pozostałych branżach jest ona na tyle sporadyczna, że nie 
wpływa na obraz stanu bhp w naszym regionie.  

 
Na stan przestrzegania prawnej ochrony pracy w znacznym stopniu wpływa 

zauważalna od kilku lat tendencja do ograniczania kosztów osobowych. Przejawia się ona 
głównie w podejmowaniu działań na granicy prawa (np. nadużywanie umów 
cywilnoprawnych, zmiany harmonogramów pracy), z wykorzystaniem luk i niespójności 
obowiązujących regulacji prawnych. Rzutuje to negatywnie na poziom ochrony uprawnień 
pracowniczych. Zauważalne są także działania bezprawne, podejmowane z pełną 
świadomością konsekwencji i w przekonaniu pracodawców, że możliwe do osiągnięcia 
korzyści są większe niż potencjalne ryzyko odpowiedzialności.  

Dotyczy to przede wszystkim działań zmierzających do ukrycia faktycznego czasu 
pracy zatrudnionych pracowników, polegających na nieprowadzeniu, lub nierzetelnym 
prowadzeniu dokumentacji dotyczącej czasu pracy osób zatrudnionych celem uniknięcia 
konieczności wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe lub wypłatę świadczeń bez 
żadnego ewidencjonowania co uszczupla dochody budżetu państwa. 

Ocena ta oparta jest zarówno o wyniki kontroli przeprowadzanych w oparciu  
o Harmonogram realizacji zadań PIP, jak również wynika z wpływających do PIP skarg  
i wniosków o udzielenie porady prawnej. 

Napływające skargi  i udzielane porady są zawsze pierwszym sygnałem 
nieprawidłowości w określonych dziedzinach, bardzo pomocnym w ukierunkowywaniu 
działalności kontrolnej PIP. Ich tematyka, podobnie jak wcześniej, dotyczyła przede 
wszystkim wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, nawiązywania  
i rozwiązywania stosunku pracy oraz czasu pracy. 
 

W zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń nie zmieniają się proporcje 
dotyczące liczby zakładów, do których kierowane są nakazy i wystąpienia dotyczące 
wypłacenia należności. W przypadku nakazów wypłaty wynagrodzenia liczba pracodawców, 
do których je skierowano oscyluje w granicach 43-46, przy czym w 2017 r. skierowano  
do 43 pracodawców, a wydawane są one w przypadku niewypłacania naliczonego wcześniej 
wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu lub miesiącach. Jak od lat wykazują kontrole 
inspektorów pracy, podstawową przyczyną niewypłacania wynagrodzenia w całości, lub 
nieterminowego wypłacania jest zła sytuacja ekonomiczna pracodawcy powodująca brak 
środków pieniężnych na wypłatę. Skuteczność decyzji inspektorów pracy nakazujących 
wypłatę wynagrodzenia jest przy tym znaczna, a przeszkodę w realizacji tych środków 
prawnych stanowi tylko całkowita niewypłacalność pracodawcy skutkująca upadłością, lub 
utrata statusu pracodawcy przez adresata decyzji inspektora pracy. Nie zdarza się to jednak 
często, o czym świadczy fakt, iż 36 pracodawców spośród 43 wykonało 132 decyzje płacowe 
w całości lub części, wypłacając 1.287 pracownikom 2.231.197,70 zł głównie należne 
wynagrodzenie za pracę. Łącznie w wyniku realizacji decyzji, a także innych skutecznych 
środków prawnych w postaci wystąpień, czy wydawanych w trakcie kontroli poleceń  
pracodawcy wypłacili 5.093.991zł (72,3% kwoty objętej środkami prawnymi) różnego 
rodzaju należności dla 8.446 pracowników. 

Za jeden z najbardziej istotnych problemów uznać należy powierzanie pracy na 
podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna być zawarta umowa 
o pracę. Poprzez takie zatrudnienie przedsiębiorcy unikają obowiązków wynikających  
z systemu ubezpieczeń społecznych, jak również z Kodeksu pracy. Zawieranie umów 
cywilnoprawnych ma m.in. na celu obejście przepisów o czasie pracy, w tym o zakazie pracy 
w placówkach handlowych w święto, limitach godzin nadliczbowych oraz przeciętnie 
pięciodniowym tygodniu pracy. Jak wynika z ustaleń kontrolnych inspektorów, pracodawcy 
niejednokrotnie zatrudniają pracowników oraz zleceniobiorców do wykonywania tego 
samego rodzaju prac, świadczonych w takich samych warunkach. Ponadto zatrudnienie na 
podstawie umów prawa cywilnego jest często traktowane jako okres próbny, tj. czas na 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2017 
str. 70 

 

sprawdzenie przydatności przyszłego pracownika. Zatrudnienie w oparciu o te umowy nie 
jest całkowicie marginalne. Oczywiście zatrudnianie na podstawie tych umów nie jest niczym 
nagannym, jeżeli  praca nie jest wykonywana w warunkach mających cechy stosunku pracy  
i jest zgodna wola stron do takiego zatrudnienia. Niestety, nie zawsze tak jest. W zbyt wielu 
przypadkach nie charakter pracy decyduje o zawarciu umowy cywilnoprawnej, a dominująca 
wola podmiotu zatrudniającego, który nie zważając na to, że charakter pracy wskazuje na 
łączący strony stosunek pracy, zamiast umów o pracę zawiera umowy zlecenia lub o dzieło 
wyłącznie w celu obniżenia kosztów zatrudniania. Wobec dylematu praca albo bezrobocie, 
zatrudniani często godzą się na taką formę zatrudnienia i tym samym na rezygnację  
z uprawnień, z których korzystaliby w przypadku pracy na podstawie umów o pracę. 
Przyznać należy, że niektórzy czynią to świadomie traktując możliwość pracy na podstawie 
takich umów jako dodatkowe źródło wynagrodzenia.  

Działania inspektorów PIP pozwoliły osiągnąć istotne efekty polegające na tym,  
że w wyniku zastosowanych środków prawnych kontrolowani pracodawcy i przedsiębiorcy 
zawarli w trakcie kontroli lub poinformowali po zakończeniu czynności kontrolnych  
o zawarciu umów o pracę z 391 osobami, z którymi uprzednio zawarte były umowy 
cywilnoprawne.  

 W 2017 roku weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu gwarantujące osobom zatrudnionym na podstawie umów zlecenie i innych 
umów o świadczenie usług minimalną stawkę za wykonanie pracy w ramach takich umów. 
Kontrole przeprowadzone w 2017 r. wykazały, że  w województwie podlaskim przepisy 
prawa pracy w tym obszarze były dosyć często naruszane, chociaż dotyczyło to wymogów 
formalnoprawnych w zakresie treści umów, terminów wypłaty itp., rzadziej zaś kwestii 
zaniżenia wynagrodzenia. Generalnie stwierdzić więc należy, że strony stosunków 
cywilnoprawnych co do zasady przyjęły  do stosowania przepisy o minimalnej stawce 
godzinowej przy umowach cywilnoprawnych. 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2017 r. stwierdzić można, że zasadniczo nie 
odnotowano poprawy w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy. Stwierdzane 
naruszenia polegały najczęściej na nierealizowaniu obowiązków w zakresie dokumentowania 
czasu pracy. Nieprawidłowości te w konsekwencji wpływają na pozbawianie pracowników 
należnych im świadczeń, ponadto praktycznie uniemożliwiają dochodzenie roszczeń 
pracowniczych przed sądami pracy, a także skuteczną interwencję organów nadzoru. Inne, 
najczęstsze od lat problemy dotyczą nieprzestrzegania obowiązku zapewnienia przeciętnie 
pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym i nierekompensowania 
pracy w godzinach nadliczbowych i dniach wolnych. Obowiązujące przepisy o czasie pracy 
stwarzają dosyć duże możliwości dostosowywania systemów i rozkładów czasu pracy oraz 
okresów rozliczeniowych do indywidualnych potrzeb poszczególnych pracodawców,  
a niekiedy także i pracowników. Pomimo funkcjonowania tych rozwiązań, zwłaszcza 
możliwości wprowadzenia okresu rozliczeniowego przedłużonego do 12 miesięcy,  
czy ruchomego czasu pracy, w dalszym ciągu odnotowywane są nieprawidłowości 
polegające na zatrudnianiu pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym 
okresie rozliczeniowym, zatrudnianiu z naruszeniem przepisów o 11-godzinnym odpoczynku 
dobowym i 35-godzinnym odpoczynku tygodniowym oraz w godzinach nadliczbowych ponad 
dopuszczalny limit w roku kalendarzowym, a także nieudzielaniu pracownikom co czwartej 
niedzieli wolnej od pracy. Znamienne jest również, iż kontrolowani pracodawcy w niewielkim 
stopniu korzystali z możliwości przewidzianych w art. 1401 Kodeksu pracy,  
tj. z wprowadzenia rozkładów, w których istnieje możliwość stosowania przedziału czasu, 
kiedy pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy, czy różnych godzinach 
rozpoczynania pracy, w dniach będących dla pracownika dniami pracy. Skorzystanie z nich 
pozwoliłoby na uniknięcie nieprawidłowości związanych z ponownym podejmowaniem pracy 
w tej samej dobie pracowniczej. Biorąc pod uwagę, że wprowadzenie regulacji 
umożliwiających bardziej elastyczne gospodarowanie czasem pracy powinno redukować 
liczbę tego rodzaju nieprawidłowości, wydaje się, iż unormowania nie spełniły oczekiwań. 
Być może jednak w dłuższej perspektywie ten stan się zmieni. 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2017 
str. 71 

 

 Z zadowoleniem stwierdzić natomiast można, że w ocenie inspektorów pracy nie 
występują drastyczne przypadki naruszeń przepisów o urlopach wypoczynkowych. 
Potwierdzają to wyniki kontroli, a odzwierciedleniem tego faktu jest niewielka liczbie skarg 
złożonych w tym zakresie. Podobnie jest w przypadku przepisów w zakresie ochrony 
pracowników młodocianych i  uprawnień związanych z rodzicielstwem. Na podstawie 
wyników kontroli i braku skarg w tym obszarze (poza jednostkowymi przypadkami) stwierdzić 
można , że przepisy te są generalnie przestrzegane i dotyczą głównie uprawnień związanych 
z rodzicielstwem. 

Działalność inspekcji pracy w 2017 roku ukierunkowana była również na zwalczanie 
wszelkich form nielegalnego zatrudniania. Inspektorzy podejmowali wszelkie możliwe 
działania zmierzające do zalegalizowania zatrudnienia. W zakresie legalności zatrudnienia 
kontrole PIP pokazują, że naruszenia występują we wszystkich badanych obszarach. Skala 
nieprawidłowości jest porównywalna z latami ubiegłymi. Nadal na wysokim poziomie 
utrzymuje się wskaźnik zatrudniania bez umowy o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczenia 
społecznego oraz liczba zgłoszeń pracobiorców do ubezpieczenia społecznego  
z naruszeniem obowiązujących terminów. Podmioty kontrolowane są coraz bardziej 
świadome ciążących na nich obowiązków związanych z powierzaniem pracy innym osobom 
fizycznym, a fakt naruszenia prawa nie wynika w wielu przypadkach z niewiedzy,  
lecz niestety bywa skutkiem świadomego działania. Prawdopodobieństwo kontroli, która 
mogłaby zweryfikować zatrudnienie określonych osób jest stosunkowo niewielkie (rocznie 
kontrole PIP obejmują kilka procent wszystkich przedsiębiorców), a nawet jeśli zostanie ona 
przeprowadzona, to sankcje nakładane za nielegalne powierzenie pracy nie powstrzymują 
przed popełnianiem nadużyć. Występowaniu nieprawidłowości sprzyjają także obowiązujące 
regulacje prawne, które pozwalają pracodawcom z jednej strony poszukiwać tańszych 
rozwiązań kosztem pracobiorców (powierzając pracę na podstawie umów cywilnoprawnych), 
z drugiej - w sposób skuteczny unikać odpowiedzialności za nielegalne zatrudnianie.  
W ciągu ostatnich lat w Polsce nie wypracowano rozwiązań systemowych, które mogłyby 
zahamować proces zatrudniania w szarej strefie. 

Podsumowując stwierdzić można, że dane statystyczne z kontroli przeprowadzonych 
w 2017r. wskazują, iż stan przestrzegania przepisów prawa pracy jest wciąż 
niezadowalający. Ocena ta wynika z naruszania przepisów bezpieczeństwa pracy, a także 
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, zawierania umów o pracę, oraz w zakresie 
czasu pracy i ochrony wynagrodzenia za pracę.  
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