
 

Szanowni Państwo, 

 

Przekazuję Państwu sprawozdanie z działalności 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za 

2018 rok. Był to kolejny rok wypełniania misji 

naszego urzędu, nakreślonej Dekretem 

Tymczasowym Naczelnika Państwa o urządzeniu  

i działalności inspekcji pracy z 3 stycznia 1919r.: 

„nadzorowania należytego stosowania przepisów 

prawa o ochronie pracy we wszystkich dziedzinach 

pracy najemnej”. Wkraczamy obecnie w rok 

pięknego jubileuszu naszego urzędu z przewodnim 

hasłem ,,Od wieku na rzecz ochrony pracy. 

Państwowa Inspekcja Pracy w 100-lecie 

Niepodległości Państwa Polskiego’’.  

 

W ramach działalności kontrolno- nadzorczej inspektorzy pracy przeprowadzili 3.362 kontrole  

w 2.765 podlaskich podmiotach, w których pracę najemną wykonywało 108.089 osób. Kontrole  

te przyniosły wymierne efekty w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracowników i przestrzegania prawa 

pracy przez pracodawców. Konsekwentne działania inspektorów w 872 przypadkach doprowadziły  

do wyeliminowania bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników.  

W celu przywrócenia stanu praworządności inspektorzy wydali ponad 13,8 tys. decyzji,  

z których 91 odnosiło się do obowiązku wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. 

Priorytetowo traktowaliśmy ponadto badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 

przestrzeganie przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń oraz kontrole 

legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców.  

W ubiegłym roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku rozpatrzyli  

790 skarg i udzielili przeszło 26,9 tys. bezpłatnych porad prawnych.  

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.  

W czasach dzisiejszych, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Państwowa Inspekcja Pracy nie 

jest jedynie instytucją kontrolującą, ale także informującą i doradzającą o czym świadczą liczne akcje 

zachęcające pracodawców do inwestowania w poprawę warunków pracy oraz tworzenia wzorców 

utrzymywania wysokich standardów dbania o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Prowadząc działalność 

promocyjną i prewencyjną Państwowa Inspekcja Pracy stała się organem pomocniczym i partnerskim, 

zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców. 

Dziękuję pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rzetelną i efektywną 

realizację zadań ustawowych. Składam też podziękowania naszym partnerom społecznym  

i instytucjonalnym za współpracę i wsparcie Państwowej Inspekcji Pracy w jej misji na rzecz 

skutecznego egzekwowania przepisów prawa pracy oraz działaniach prewencyjnych, zmierzających do 

ograniczenia zagrożeń wypadkowych, zwiększenia świadomości i poszanowania prawa pracy. 

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, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 
Podstawy działania i zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy określa ustawa z dnia  
13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 786, z późn. zm.).  
 
Organami Państwowej Inspekcji Pracy są: 
- główny inspektor pracy, 
- okręgowi inspektorzy pracy, 
- inspektorzy pracy, działający w ramach właściwości terytorialnej okręgowych 

inspektoratów pracy. 
 

Organem nadzoru nad działalnością Państwowej Inspekcji Pracy jest Rada Ochrony 
Pracy. Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają m.in. pracodawcy, a w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli legalności zatrudnienia oraz wypłaty minimalnej 
stawki godzinowej także przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, na rzecz których jest 
świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek 
działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy. 

 
W 2018 roku uchwalono istotne zmiany w przepisach prawa pracy w zakresie: 
- wieku pracownika młodocianego,  
- ograniczenia handlu w niedziele i święta, 
- zmian uregulowań prawnych w przypadku śmierci pracodawcy,  
- szczegółowego określenia monitoringu pomieszczeń zakładu i monitoringu służbowej 

poczty elektronicznej pracownika, 
- nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki 

godzinowej przysługującej zleceniobiorcom i świadczącym usługi. 
 

*   *   * 
 

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 
koordynowane przez nadinspektorów pracy - Kierowników Oddziałów. 

 
W roku 2018 kontynuowała działalność Rada Okręgowego Inspektora Pracy  

w Białymstoku do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Odbyły się także cztery 
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: badania wypadków przy pracy, legalności zatrudnienia, nadzoru  
i kontroli, prawna, w których zadania ustawowe wykonują inspektorzy pracy 
przeprowadzający kontrole. Ponadto w Okręgowym Inspektoracie Pracy działały sekcje: 
organizacji i analiz, finansowo - księgowa oraz samodzielne (wieloosobowe) stanowisko 
ds. prewencji i promocji. 
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Koordynacją działalności kontrolnej zespołów inspektorów pracy - sekcji nadzoru, 
legalności zatrudnienia, badania wypadków przy pracy oraz prawnej zajmują się 
nadinspektorzy, którzy także przeprowadzają kontrole. 

 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2018r. 

zatrudnionych było 98 pracowników, z czego zadania ustawowe, skonkretyzowane 
programem działania Państwowej Inspekcji Pracy, na obszarze działania Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Białymstoku wykonywało 65 inspektorów pracy. 

 
Spośród 98 pracowników, 92 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. 42%, 
- ukończyło kierunki inne   - 16 pracowników, tj. 17%. 
 

W 2018 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 2018r. realizowane były na podstawie: 
 
1. Długofalowego programu działania PIP na lata 2016-2018 określającego zadania 
kontrolne i prewencyjne w zakresie: 
 przestrzegania 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), 
 działań kontrolnych w celu ograniczenia zagrożeń zawodowych w zakładach 

produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna (III etap 3-letniego działania). 
 
2. Planu rocznego w obszarach: 
 wypłaty wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorcom 

i świadczącym usługi, 
 przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących umów terminowych, 
 opieki zdrowotnej - przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, 
 przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, oraz przepisów o ograniczeniu handlu 

w niedziele i święta, 
 bezpieczeństwa pracy w przemyśle,  
 bezpieczeństwa pracy w leśnictwie, pod kątem występujących zagrożeń wypadkowych  

i chorobowych przy pozyskiwaniu drewna, 
 przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w edukacji,  
 umów o pracę zawieranych w podmiotach będących wykonawcami lub podwykonawcami 

zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane, 
 
3. Programów informacyjno- prewencyjnych w zakresie: 
 kampanii prewencyjno- kontrolnej w latach 2016-2018 w zakresie „Ograniczanie 

zagrożeń zawodowych w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych  
i wyrobów z drewna”,  

 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, 
 kampanii informacyjno- edukacyjnej „Pracuję legalnie”, 
 konkursów promujących pożądane postawy w zakresie ochrony pracy oraz inne stałe 

działania w zakresie promocji ochrony pracy, 
 działań edukacyjno- informacyjnych: czas pracy kierowców a wypadki drogowe. 
 
4. Zadań własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku:  
Kontrole przestrzegania przepisów oraz działania w zakresie: 
 bezpieczeństwa i higieny pracy przy przetwórstwie warzyw, owoców i mięsa, 
 bezpieczeństwa i higieny pracy przy w warsztatach samochodowych, 
 bezpieczeństwa i higieny pracy w energetyce, 
 egzekwowania spełniania minimalnych wymagań bhp dla maszyn i urządzeń 

technicznych, 
 przepisów o urlopach wypoczynkowych w jednostkach samorządu terytorialnego. 
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DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA 
 

KONTROLE I ŚRODKI PRAWNE - DANE LICZBOWE  
 

Realizując zadania ustawowe, inspektorzy pracy naszego Okręgu w 2018 roku 
przeprowadzili ogółem 3.362 kontrole, w ramach których skontrolowano 2.954 podmiotów 
gospodarczych, w przeważającej większości będących pracodawcami. Kontrolami objęto 
ogółem 107.916 osób wykonujących pracę.   
 
 

 
 
 
Ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników przeprowadzono: 
 2.206 kontroli w zakładach zatrudniających od 1 do 9 zatrudnionych,  
 714 kontroli w zakładach zatrudniających od 10 do 49 zatrudnionych,  
 321 kontrole w zakładach zatrudniających od 50 do 249 zatrudnionych,  
 121 kontroli w zakładach zatrudniających powyżej 250 zatrudnionych.  
Od lat przeważająca większość kontroli, tj. 92,50%, 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 13.887 decyzji 
nakazowych, w tym 9.515 decyzji na piśmie i 4.371 decyzji ustnych.   

 

Rodzaj decyzji Liczba % ogółu 

Decyzje ogółem, w tym: 13.887 100 

Na piśmie 9.516 69 

Ustne 4.371 31 

Ze względu na formę zastosowanych środków w tym 
zakresie: 

  

Decyzje z ustalonym terminem wykonania 9.314 67,07 

Z rygorem natychmiastowego wykonania (art. 108 KPA) 3.598 25,91 

 - wstrzymania prac 254 1,82 

 - wstrzymania eksploatacji maszyn 460 3,31 

 - skierowania pracowników do innych prac 158 1,13 

 - zakazania wykonywania prac w miejscach 
   niebezpiecznych 

14 0,1 

 - nakazujące wypłatę świadczeń pieniężnych 91 0,66 

pracownicy, których dotyczyły decyzje płacowe 1.391  
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Najwięcej decyzji nakazowych skierowano do pracodawców prowadzących 
działalność w przetwórstwie przemysłowym - 28,49%, w handlu i naprawach - 23,78% oraz 
w budownictwie - 23,55%. 

W ramach ogólnej liczby wydanych decyzji 254 dotyczyło wstrzymania prac ze 
względu na stwierdzenie bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia. Decyzje wstrzymania 
prac mają nieznaczny udział w ogólnej liczbie wydanych decyzji, tj. 1,82%. Jest to jednak 
środek prawny o szczególnym znaczeniu i ciężarze gatunkowym. Jego zastosowanie 
wskazuje jednoznacznie na zaistnienie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia osób 
wykonujących pracę, a działanie inspektorów pracy należy oceniać w kontekście ratowania 
tych szczególnie chronionych dóbr, choć nie sposób jednoznacznie ocenić w ilu przypadkach 
faktycznie udało się uniknąć poważnych wypadków, w tym ze skutkiem śmiertelnym. Wśród 
sytuacji, które dość często powodowały konieczność decyzyjnego wstrzymania prac należy 
wymienić prace wykonywane przez pracowników na budowach bez stosowania wymaganych 
środków ochrony indywidualnej, w tym hełmów ochronnych i sprzętu chroniącego przed 
upadkiem z wysokości. Kolejne przesłanki takich decyzji to prace na wadliwych 
rusztowaniach, tj. bez barier ochronnych i pośrednich zabezpieczających przed upadkiem  
z wysokości, desek krawężnikowych, kotwienia i właściwego posadowienia. Uzupełnieniem 
mogą być prace wykonywane przy obrabiarkach do metali lub drewna bez stosowania 
technicznych środków zabezpieczenia stref niebezpiecznych.   

 
Decyzje wstrzymania prac wydano głównie w zakładach następujących branż: 
- budownictwo - 62%,  
- przetwórstwo przemysłowe - 18%,  
- handel i naprawy - 7%, 
- wytwarzanie energii - 4%, 
69% ogólnej liczby wydanych decyzji adresowanych było do firm zatrudniających do 9 osób. 
 
Podobnie, decyzje skierowania pracowników do innych prac stanowią środek prawny  
o niewielkim udziale w ogóle wydanych decyzji, tj. 1,13%. Decyzje takie wydawano  
w sytuacjach zatrudnienia przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych,  
w tym pracobiorców bez odpowiednich kwalifikacji. W roku sprawozdawczym inspektorzy 
pracy wydali 158 decyzji dotyczących skierowania do innych prac obejmujących  
424 pracowników. Decyzje dotyczące skierowania do innych prac wydano przede wszystkim 
w zakładach następujących branż: 
- budownictwo - 53%,  
- handel i naprawy - 16%, 
- przetwórstwo przemysłowe - 14%, 
- rolnictwo i leśnictwo - 6%.   
68% ogólnej liczby wydanych decyzji adresowanych było do firm zatrudniających do 9 osób. 
 
Wydano 460 decyzji dotyczących wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. Najczęściej 
dotyczyły one nieprawidłowości w zakresie:  
 eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych - 433 decyzji, 
 organizacji stanowisk i procesów pracy           -  18 decyzji, 

 
Decyzje dotyczące wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń wydano głównie  
w zakładach następujących branż: 
- przetwórstwo przemysłowe - 58%,  
- budownictwo - 31%,  
- handel i naprawy - 8%. 
 
Wystąpienia i polecenia inspektorów pracy  
Kontrolujący skierowali do pracodawców 2.282 wystąpienia zawierające 12.420 wniosków 
oraz wydali 468 poleceń, w tym 863 wnioski dotyczące legalności zatrudnienia.   
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             Pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników otrzymali najwięcej wniosków i poleceń 
ustnych - 56,55%. W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to 26,31%.  
Do pracodawców będących w grupie zatrudnienia od 50 do 249 pracowników skierowano 
13,49% przedmiotowych środków prawnych. Wielkie zakłady, powyżej 250 osób, stanowiły 
tutaj już tylko 3,65%.  
 
Najwięcej wniosków i poleceń ustnych skierowano do zakładów następujących branż:  
- handel i naprawy - 27,70%,  
- przetwórstwo przemysłowe - 17,36%,  
- budownictwo - 12,25%.  
 

Przegląd kontrolowanych zagadnień wykazał, że większość pracodawców w dalszym 
ciągu nienależycie wywiązuje się z obowiązków prawnych wobec pracowników. Stąd też 
środki prawne, w postaci wniosków i poleceń ustnych, zmierzające do poprawy  
praworządności w kontrolowanych zakładach były wydawane na poziomie porównywalnym  
z decyzjami. 
 

Największą liczbę środków prawnych skierowano do pracodawców zatrudniających 
do 9 pracowników, tj. 58,70% decyzji nakazowych oraz 56,55% wniosków w wystąpieniach. 
W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to odpowiednio 26,80% decyzji 
nakazowych oraz 26,31% wniosków w wystąpieniach. Do pracodawców będących w grupie 
zatrudnienia od 50 do 249 pracowników skierowano natomiast 10,86% decyzji nakazowych 
oraz 13,49% wniosków w wystąpieniach. Wielkie zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób, 
stanowiły tutaj już tylko 3,64% wydanych decyzji nakazowych oraz 3,65% wniosków  
w wystąpieniach.  
 
 

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 2018 
skierowano 6 wniosków do ZUS o podwyż-
szenie dla pracodawcy o 100% stopy 
procentowej składki na ubezpieczenie 
wypadkowe. Kierowanie wniosków do ZUS 
podyktowane było naruszeniem w sposób 
rażący przepisów technicznego bezpieczeń-
stwa pracy, m.in. zatrudnianiem pracowni-
ków w sytuacjach bezpośredniego zagroże-
nia 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), 
- niezabezpieczeniem stanowisk pracy przy wykonywaniu prac na wysokości, 
- dopuszczeniem do pracy na rusztowaniach nie spełniających wymagań bezpieczeństwa.  
Cztery z wymienionych wniosków dotyczyło firm zajmujących się działalnością budowlaną, 
zaś po jednym z działu „handel i naprawy” oraz „usługi administrowania”, przy czym ostatnia 
z wymienionych firm również prowadziła prace budowlane.   
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WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRACY 
ZAROBKOWEJ 

 
W 2018 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku ujawnili 
ogółem 2.438 wykroczenia. W stosunku do sprawców zastosowano 1.120 środków 
prawnych, w tym: 
- 58 wniosków o ukaranie (5%), 
- 627 mandatów karnych (56%), 
- 435 środków oddziaływania wychowawczego (39%). 
 
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 519 18 323 178 

art. 282 Kodeksu pracy 502 61 265 176 

art. 283 Kodeksu pracy 1.140 18 815 307 
art. 12 a ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych 

1 - - 1 

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

164 33 72 59 

art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy  
o delegowaniu pracowników  
w ramach świadczenia usług 

3 - 3 - 

art. 8e ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę 

56 8 30 18 

art. 27 ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych 

12 - 10 2 

art. 11 ust. 1 ustawy o skutkach 
powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium RP  

1 - 1 - 

art. 10 ust. 1 ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele i  święta oraz 
niektóre inne dni 

40 16 17 7 

Suma 2.438 154 1.536 748 

 
 Ze szczegółowej analizy danych statystycznych wynika, że stosowane przez 
inspektorów pracy środki prawne najczęściej dotyczyły wykroczeń wskazanych  
w następujących przepisach:  art. 283 § 1, 281 pkt 1, 2, 5 i 6 oraz art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu 
pracy, art. 120 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  
art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (liczba wykroczeń w tym zakresie 
wzrosła o 60% w porównaniu do 2017 roku - 35, a w roku 2018 - 56 wykroczeń), a także  
art.10 ust. 1 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni. Warto 
podkreślić, iż w roku 2018 poszerzony został katalog wykroczeń przeciwko prawom 
pracownika w oparciu o ustawę z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele  
i święta oraz w niektóre inne dni, która od 1 marca 2018r. określiła zasady dotyczące 
ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach 
handlowych w niedziele i święta oraz inne określone w niej dni.  
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 W obszarze prawnej ochrony pracy przede wszystkim dochodziło do naruszeń 
unormowań dotyczących wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę oraz innych 
świadczeń związanych ze stosunkiem pracy,  przestrzegania norm czasu pracy, zawierania 
umów cywilnoprawnych w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy 
powinna być zawarta umowa o pracę oraz nieprowadzenia dokumentacji w sprawach 
związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.   

Uwzględniając przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -  
w ujęciu najczęściej występujących naruszeń, wskazać należy wykroczenia polegające na: 
powierzeniu cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy oraz niedopełnieniu 
obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłaceniu ich w przewidzianym 
przepisami terminie. Natomiast warto zwrócić uwagę na tendencję spadkową w porównaniu 
do lat ubiegłych dotyczącą wykroczenia polegającego na niepowiadomieniu przez osoby 
bezrobotne, właściwych urzędów pracy o fakcie podjęcia pracy zarobkowej (rok 2016  
- 70 wykroczeń, rok 2018 - 23 wykroczenia). Dane te zdają się wynikać z coraz większej 
świadomości osób podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową bez 
powiadamiania właściwych urzędów pracy w zakresie konsekwencji, które mogą w tym 
zakresie ponieść.  
 
 

WNIOSKI O UKARANIE KIEROWANE DO SĄDÓW 
 

W 2018r. inspektorzy pracy skierowali do sądów ogółem 58 wniosków o ukaranie 
sprawców 152 wykroczeń.  W porównaniu do lat ubiegłych liczba skierowanych do sądów 
wniosków o ukaranie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku utrzymuje się na 
podobnym poziomie.  

 
  Najczęściej wnioski kierowane były przeciwko pracodawcom i przedsiębiorcom nie 
będącym pracodawcami  - ogółem 48 wniosków, pozostałe przeciwko osobom działającym  
w imieniu pracodawcy i kierującym pracownikami (10 wniosków). 
  Analiza w zakresie rodzaju popełnianych wykroczeń wskazuje, że w roku 2018 
wykroczenia z art.283 Kodeksu pracy już nie były dominującymi tak jak w poprzednich  
latach. W roku sprawozdawczym stanowiły one 11,7% wykroczeń ujętych we wnioskach  
o ukaranie (rok 2017 - 31,8%, rok 2016 - 33,3%).  
  W porównaniu do roku ubiegłego liczba wykroczeń z art.282 Kodeksu pracy  
(61 wykroczeń) oraz art.281 Kodeksu pracy (18 wykroczeń) utrzymuje się na podobnym 
poziomie (rok 2017 - art.282 Kodeksu pracy - 51 wykroczeń; art.281 Kodeksu pracy -  
22 wykroczenia).  
  Spośród skierowanych 58 wniosków o ukaranie, do dnia sporządzenia sprawozdania 
sądy rozpatrzyły 53 wnioski. W wyniku ich rozpatrzenia orzeczono 41 kar grzywien. Zapadło  
1 orzeczenie nakładające na obwinionego karę nagany. W 3 przypadkach sąd odstąpił od 
wymierzenia kary, a w 3 - umorzył postępowanie. Natomiast 5 osób obwinionych sąd 
uniewinnił. 
  W roku 2018 sądy wydały rozstrzygnięcia w formie wyroku nakazowego  
aż w 39 sprawach (ok. 74% spraw rozpatrzonych; podobnie do lat ubiegłych, tj. w roku 2017 - 
76%, w roku 2016 - 76%, w roku 2015 - 79,7%). Niewątpliwie można częściowo przyjąć, że 
tendencja ta świadczy o właściwym dokumentowaniu przez organy Państwowej Inspekcji 
Pracy okoliczności popełnienia wykroczenia w dokumentacji dołączanej do wniosku  
o ukaranie. Wyrokami nakazowymi orzeczono grzywny na łączną kwotę 97.700,00zł.  
W wyniku wydania nakazu karnego średnia orzeczona kara grzywny to ok. 2.571,00zł  
(w roku 2017 - 2.643,00zł).  
  W sprawach rozpoznanych w trybie postępowania zwyczajnego, sądy orzekły kary 
grzywny w 3 przypadkach na łączną kwotę 6.300,00zł. Średnia kwota grzywny przypadającej 
na jedno orzeczenie wyniosła 2.100,00zł. 
 

http://lex.pip.gov.pl/#/search-hypertext/17091885_art(122)_1?pit=2019-01-11
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POSTĘPOWANIE MANDATOWE 
 

W roku 2018 inspektorzy pracy nałożyli na obwinionych, którzy popełnili  
1.536 wykroczeń, 627 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 707.800,00zł.  
(w roku 2017 - przy popełnieniu 1.458 wykroczeń ukarano 636 mandatami).  

Mandaty karne nakładano - podobnie jak w roku ubiegłym - głównie za wykroczenia 
przewidziane przepisem art.283 § 1 Kodeksu pracy.  
  Grzywny w drodze mandatu karnego najczęściej nakładano na pracodawców  
i przedsiębiorców nie będących pracodawcami - ogółem 440, a także na osoby działające  
w imieniu pracodawcy i kierujące pracownikami, tj.180. Tylko 2 mandaty nałożono na osoby 
bezrobotne, wykonujące jednocześnie nielegalną pracę. 
  Należy stwierdzić, iż w 2018r. mandaty karne były środkiem sankcyjnym najczęściej 
wykorzystywanym przez inspektorów pracy - stanowiły one 56% ogółu zastosowanych 
środków prawnych. Nakładano je zwłaszcza za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz za niewypłacanie pracownikom należnych im świadczeń pieniężnych - 
głównie wynagrodzeń za pracę, a także za nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy.  
W mniejszym stopniu kary grzywny w drodze mandatu karnego wymierzano za 
nieprowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt 
osobowych pracownika, jak również zawieranie umowy cywilnoprawnej w warunkach,  
w których powinna być zawarta umowa o pracę lub niepotwierdzenie na piśmie zawartej  
z pracownikiem umowy o pracę. 

Średnia wysokość grzywny orzeczonej w postępowaniu mandatowym, przypadająca 
na 1 mandat utrzymuje się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych i wyniosła w 2018r. 
około 1.128,00zł. W roku 2018 nie doszło do uchylenia żadnego z nałożonych  
mandatów karnych.  
  

 

INFORMACJA O ZASTOSOWANYCH ŚRODKACH 
WYCHOWAWCZYCH 
 
  W roku 2018 inspektorzy pracy w 435 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 2017 liczba zastosowanych przez inspektorów pracy środków 
oddziaływania wychowawczego jest nieco niższa. 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 2018 roku inspektorzy pracy złożyli do prokuratury 29 zawiadomień  
o podejrzeniu popełnienia przestępstw z następujących artykułów kodeksu karnego:  
- art. 218 § 1a kk i art. 225 § 2 kk i 219 kk - 1, 
- art. 218 § 1a kk - 1,  
- art. 225 § 2 kk - 17,  
- art.160 § 1 kk - 1,   
- art. 270 § 1 kk - 3,  
- art. 271 § 1 - 3,  
- art.45 ustawy o systemie oceny zgodności - 3.  
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W porównaniu do roku 2017 liczba zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa nieznacznie wzrosła (o 5). Jest to spowodowane większą liczbą przypadków 
utrudniania działalności organom PIP, np. w 2017 roku wystąpiło 10 zawiadomień  z art. 225 
§ 2 kk, zaś w roku sprawozdawczym - 17 zawiadomień. 

 Prokuratura w 4 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.270 § 1 kk i art. art.45 ustawy  
o systemie oceny zgodności. W 2 przypadkach inspektor pracy po zapoznaniu się  
z uzasadnieniami odmowy uznał za zasadne złożenie zażalenia na postanowienia 
prokuratora. Zażalenia te zostały uwzględnione przez prokuraturę i skierowane do 
ponownego rozpatrzenia. W 1 przypadku do dnia dzisiejszego nie wpłynęło uzasadnienie na 
postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w związku ze złożonym wnioskiem  
o uzasadnienie przez inspektora pracy.  

Na 29 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratura powiadomiła 
o wszczęciu 13 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa (dochodzeń). 
W 4 przypadkach wszczęte dochodzenia zostały umorzone. Po analizie uzasadnień 
inspektorzy pracy złożyli 2 zażalenia na postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawach 
z art.225 § 2 kk.  

W wyniku rozpatrzenia zażaleń w 1 przypadku prokuratura uwzględniła zażalenie  
i podjęła ponownie czynności sprawdzające, a 1 zażalenie zostało nieuwzględnione. 

W przypadku 1 zawiadomienia (art.225 § 2 kk) prokuratura zawiesiła postepowanie 
natomiast w 1 przypadku skierowała akt oskarżenia do sądu (art.225 § 2 kk). Prawomocny 
wyrok sądu w tej sprawie jeszcze nie zapadł. Odnośnie pozostałych zawiadomień  
do prokuratury (5) 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 2018 inspektorzy pracy na terenie naszego okręgu zbadali okoliczności i przyczyny 
136 wypadków przy pracy, z których 16 to były jeszcze wypadki zaistniałe w 2017 roku.  
W zbadanych wypadkach w okresie sprawozdawczym poszkodowanych było łącznie  
147 osób, w tym:  
- 12 osób poniosło śmierć,  
- 29 osób doznało ciężkiego uszkodzenia ciała, 
- 106 osób doznało lekkich obrażeń ciała.  
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Z powyższej liczby, w wyniku 10 wypadków zbiorowych poszkodowanych  
było 18 osób, w tym 2 osoby poniosły śmierć, a 16 doznało lekkich obrażeń ciała. Kontrolami 
objęto również 10 zdarzeń, które nie zostały uznane za wypadki przy pracy.  

Pamiętać należy, iż obowiązkiem zgłoszenia właściwemu inspektorowi pracy oraz 
prokuratorowi objęte są wypadki przy pracy oraz wszelkie zdarzenia, które za wypadek przy 
pracy mogą zostać uznane, których skutkiem jest ciężki uraz ciała bądź śmierć lub którym 
uległo jednocześnie co najmniej dwie osoby. 
 

 
 

W ramach zbadanych wypadków w 2018r. osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa 
o pracę stanowiły około 14% ogółu poszkodowanych, w tym 4 osoby poniosły śmierć  
(33% poszkodowanych w tej grupie) i również 4 doznało ciężkich obrażeń ciała  
(14% poszkodowanych w tej grupie).  
  
Poszkodowani wg sekcji i działów gospodarki 
W roku 2018 najwięcej poszkodowanych ze zdarzeń zgłoszonych zanotowano w zakładach 
prowadzących działalność (wg PKD):  
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W ostatnich latach na terenie naszego okręgu cztery branże przedstawione na 

powyższych wykresach kumulowały praktycznie cała statystykę wypadkową, w pozostałych 
branżach była ona na tyle sporadyczna, że nie wpływała na obraz stanu bhp w naszym 
rejonie.  

 
Rok 2018 jest odstępstwem od tego stanu, gdyż aż 4 osoby poniosły śmierć w roku 

sprawozdawczym w zakładach prowadzących działalność w dziale „rolnictwo, leśnictwo”.  
 
Szczególnie drastyczne zdarzenie miało miejsce w dniu 30.08.2018r., gdy 2 osoby 

zostały śmiertelnie porażone prądem elektrycznym a ich ciała uległy częściowemu spaleniu  
w wyniku spłonięcia sieczkarni (kombajnu do kukurydzy) w trakcie zbioru kukurydzy. Obaj 
poszkodowani wykonywali pracę w ramach umów zlecenia.  
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Ze względu na wielkość zatrudnienia wypadki zbadane w 2018 rejestrowano w zakładach 
 

 
 

Uczestnictwo 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 2018 inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 195 kontroli w 182 

zakładach, w trakcie których dokonali oceny 474 dokumentacji powypadkowych 
dotyczących wypadków przy pracy, w tym 43 dotyczyły wypadków nieuznanych za wypadki 
przy pracy.  

Analiza sporządzonych dokumentacji powypadkowych ujawniła błędy popełnione 
przez zespół powypadkowy podczas dochodzenia, które w ocenie inspektorów pracy 
najczęściej wynikały z próby ukrycia istotnych naruszeń leżących po stronie pracodawcy.  
W celu usunięcia tych uchybień, inspektorzy pracy skierowali 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; 
− 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  2018r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wpłynęły 1.233 

skargi, wnioski i anonimy. Dane te kształtują się na nieco wyższym poziomie  
w porównaniu do roku 2017, w którym złożono 1.096 takich sygnałów.  

Skargi w znaczącej mierze składane były przez byłych pracowników - 452 oraz 
przez pracowników pozostających w zatrudnieniu - 295. Aż 109 skarg i wniosków 
pochodziło od osób trzecich. Z kolei 82 skargi złożyły osoby świadczące pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych, natomiast 40 pracownicy, z którymi nie zawarto 
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stosownej umowy. Ponadto 30 organizacji związkowych dochodziło przywrócenia 
naruszonego porządku prawnego w drodze składanych skarg lub wniosków o kontrolę.  
W 191 przypadkach składający skargi i wnioski nie ujawnili swoich danych osobowych.  

Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania zbadano pod względem 
zasadności 790 skarg i wniosków dotyczących naruszania uprawnień pracowniczych          
(realizacja części skarg przeszła na 2019r.). Spośród nich za całkowicie lub częściowo 
zasadne uznano 439 skarg. W przypadku pozostałych skarg za całkowicie niezasadne 
uznano 204 skargi, natomiast w 107 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 wyniku złożonych skarg przeprowadzono 632 kontrole u 557 przedsiębiorców. 
 
Dane statystyczne w zakresie poruszanych w skargach problemów (według symboli) 
przedstawia poniższa tabela: 

Problemy poruszane w skargach 
01.01.2018 r.- 31.12.2018 r. 

Ogółem Zasadne 

Obiekty i pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia i urządzenia 
higieniczno - sanitarne 

81 36 

Wypadki przy pracy 28 18 

Ryzyko zawodowe, służba bhp, komisja bhp  2 2 

Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne 38 19 

Maszyny i urządzenia techniczne 9 7 

Urządzenia i instalacje energetyczne 5 3 

Transport 12 6 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej 54 17 

Przygotowanie do pracy 60 19 

Inne zagadnienia bhp 4 4 

Stosunek pracy 356 93 

Czas pracy 171 74 

Działalność w zakresie pośrednictwa, doradztwa i pracy tymczasowej 1 1 

Uprawnienia związane z rodzicielstwem 9 3 

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 691 282 

Należności z tytułu umów cywilnoprawnych 95 40 

Legalność zatrudnienia i8 innej pracy zarobkowej 42 12 

Uprawnienia organizacji związkowych, rady pracowników, uzp. zfśs 20 9 

Urlopy pracownicze 44 15 

Środki nadzoru nad warunkami pracy 5 1 

Dyskryminacja, mobbing, molestowanie 43 3 

Ochrona pracy młodocianych 1 0 

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

Szczegółowe zestawienia zagadnień poruszanych w skargach wskazują, że podobnie 
jak w poprzednich latach, również w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. najwięcej 
problemów w nich podnoszonych dotyczyło niewypłacania przez pracodawców 
wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.  
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Skargi, w których poruszono problem wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze 
stosunku pracy dotyczyły najczęściej: 
 niewypłacania lub nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz zaniżania 

jego wysokości, 
 niewypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 
 niewypłacania ekwiwalentu pieniężnego za  niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 
 niewypłacania lub obniżenia należności z tytułu podróży służbowych. 
Do pracodawców, u których zasadność zarzutów w tym obszarze znalazła potwierdzenie, 
kierowano przewidziane prawem środki prawne. 

  Z przeprowadzonych rekontroli i udzielonych przez kontrolowane podmioty 
odpowiedzi wynika, że w efekcie zastosowanych środków prawnych (decyzji, wniosków  
i poleceń) pracodawcy wypłacili łącznie 477.467,18zł tytułem wynagrodzenia i innych 
świadczeń ze stosunku pracy 943 pracownikom. Ponadto w 95 skargach poruszono kwestię 
niewypłacenia należności z tytułu umów cywilnoprawnych (40 z nich uznano za zasadne).  

356 problemów dotyczyło szeroko pojętego „stosunku pracy”, a w szczególności 
nieprawidłowości w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, z czego  
93 uznano za zasadne. 

Liczną grupę skarg stanowiły sygnały dotyczące niewydania świadectwa pracy,  
nieprawidłowej jego treści lub opóźnień w jego wydaniu (82 problemy, z czego 33 okazało 
się zasadnymi i częściowo zasadnymi). 

Z kolei 28 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. 7 skarg zostało przez inspektorów pracy uznanych za zasadne  
w tym zakresie.  

Podobnie jak w roku ubiegłym wiele, bo aż 293 problemy poruszonych  
w skargach dotyczyło naruszeń w zakresie warunków pracy - 130 z nich uznano za 
zasadne. Należy zaznaczyć, że również w tym obszarze często skarżący w jednej skardze 
wskazywali po kilka rodzajów naruszeń przepisów i zasad BHP.  

W 28 skargach 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.         

Następna pod względem liczebności grupa problemów dotyczyła czasu pracy   
- ok.9,6% ogółu rozpatrzonych. Podobnie jak w przypadku innych grup problemów 
charakterystyczne jest to, że skarżący w jednej skardze wskazywali po kilka 
nieprawidłowości. W znaczącej części, bo w 43% wszystkich zarzutów dotyczących czasu 
pracy, potwierdziły ich zasadność. 

W związku z zasadnością problemów poruszonych we wszystkich skargach 
inspektorzy pracy do pracodawców skierowali nakazy zawierające ogółem 229 decyzji 
(w tym również decyzji płacowych). Do dnia dzisiejszego pracodawcy zrealizowali  
156 decyzji poprawiając warunki pracy pracownikom bądź wypłacając wynagrodzenie  
za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy na rzecz łącznie  6.345 pracowników.  

Inspektorzy ponadto wystosowali do pracodawców wystąpienia zawierające                        
243 wnioski, które dotyczyły łącznie 5.594 pracowników. Do dnia dzisiejszego pracodawcy 
poinformowali o zrealizowaniu 165 wniosków zawartych w wystąpieniach, przywracając 
naruszony porządek prawny w stosunku do łącznie 6.347 pracowników. 

W wyniku działalności kontrolno- nadzorczej związanej z rozpatrywaniem zasadności 
skarg inspektorzy pracy nałożyli na pracodawców 84 grzywny w drodze mandatów karnych 
na łączną kwotę 99.250,00zł, a także skierowali 10 wniosków do sądu o ukaranie.  
W 40 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 56.600,00zł.  
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PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY ORAZ PRZEPISÓW  
I ZASAD BHP 
 
LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA 
 

KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ 
OBYWATELI POLSKICH   
 

Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w roku 2018  
w zakresie legalności zatrudnienia obywateli polskich przeprowadzono 1.030 kontroli  
w 998 podmiotach, kontrolami objęto 7.509 osób.  

Dobór zakładów do kontroli najczęściej wynikał z zaplanowanych działań  
i rozpoznania inspektorów pracy, część natomiast wynikała ze skarg i wniosków, które były 
zgłaszane do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku. Najwięcej kontroli 
przeprowadzono kolejno w branżach: handel i naprawy, budownictwo, przetwórstwo 
przemysłowe, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, transport i gospodarka magazynowa 
oraz działalność profesjonalna, pozostała działalność usługowa. W wymienionych branżach 
stwierdza się najwięcej nieprawidłowości w zakresie legalności zatrudnienia. 

 
W ramach współpracy Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej oraz Policji  

w 2018r. w 5 kontrolach przeprowadzanych przez inspektorów pracy uczestniczyli 
Funkcjonariusze Policji, w 2 kontrolach uczestniczyli Funkcjonariusze Straży Granicznej.  
W niektórych przypadkach kontrole inspektorów pracy z zakresu legalności zatrudnienia 
zainicjowane były wnioskami innych urzędów i organów m.in.: 

- Urzędu Skarbowego - 12 kontroli, 

- Starosty/Prezydenta miasta/ Burmistrza/ Wójta - 5 kontroli, 

- Powiatowy Urząd Pracy - 4 kontrole, 

- Policji - 3 kontrole, 

- Straży Granicznej - 2 kontrole, 

- Wojewody Podlaskiego - 2 kontrole, 

- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 2 kontrole. 

- Prokuratury - 1 kontrola, 

- Najwyższej Izby Kontroli - 1 kontrola. 
 

Kontrole przeprowadzone w 2018r. przez inspektorów pracy wykazały, że na 7.509 osób 
objętych kontrolą legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich:  

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

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

- 488 osób świadczyło pracę bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego lub zostali 
zgłoszeni do ubezpieczenia po obowiązującym prawem terminie, 

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

 
Przyczyną nielegalnego powierzania pracy są niewątpliwie wysokie koszty związane 

z zatrudnianiem pracowników ponoszone przez przedsiębiorców. Działania  
są niejednokrotnie umyślnym postępowaniem samych przedsiębiorców, mających nadzieję, 
iż ewentualna kontrola nie będzie ich dotyczyła, a przypadki nielegalnego zatrudniania przy 
powierzaniu pracy zarobkowej nie zostaną ujawnione. Sprzyjają temu obowiązujące przepisy 
prawa cywilnego zezwalające na powierzanie pracy zarobkowej na podstawie ustnych umów 
np. zlecenia czy też o dzieło. W konsekwencji występują znaczne trudności w udowodnieniu, 
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że zamiarem zatrudniania na podstawie umowy ustnej jest obejście przepisów 
ubezpieczeniowych i podatkowych. 

W praktyce więc legalizowanie powierzonej pracy (w różnych formach) następuje 
dopiero po rozpoczęciu kontroli inspektorów pracy, najczęściej w formie umowy 
cywilnoprawnej. Zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych zamiast umowy o pracę 
powoduje bowiem oszczędności przedsiębiorców wynikające z konieczności poniesienia 
dodatkowych kosztów związanych z: przeprowadzaniem szkoleń w dziedzinie bhp, 
przeprowadzaniem profilaktycznych badań lekarskich oraz wyposażeniem osób 
wykonujących pracę w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze. 

W zakresie niezgłaszania lub nieterminowego zgłaszania pracowników lub osób 
świadczących pracę na podstawie umów zlecenia do ubezpieczeń społecznych, inspektorzy 
pracy stwierdzili, że sami przedsiębiorcy nie przywiązują uwagi do zgłoszenia tych osób do 
ZUS tłumacząc się tym, iż zlecili ten obowiązek biurom rachunkowo- księgowym 
obsługującym danego przedsiębiorcę. Ustalono ponadto, że pracownicy biur rachunkowych 
tłumaczyli fakt niezgłoszenia lub opóźnionego zgłoszenia osób wykonujących pracę do ZUS 
brakiem wymaganych danych, które nie zostały przekazane przez pracodawcę.  

Inspektorzy pracy ustalili również, że w zakresie przekazywania do ZUS należnych 
składek wynikających z ubezpieczenia społecznego, w tym składek na fundusz pracy, 
pracodawcy szukając oszczędności zwlekają z opłaceniem należnych składek wynikających 
z ubezpieczeń społecznych. W większości przypadków przedsiębiorcy posiadający 
zaległości w opłacaniu składek wynikających z ubezpieczeń społecznych, w tym składki na 
fundusz pracy, przekazywali nieopłacone składki na fundusz pracy w wyniku poleceń 
ustnych wydawanych przez inspektorów pracy podczas kontroli. 

Podobnie jak w latach ubiegłych daje się zauważyć fakt, że coraz częściej bezrobotni 
nie są zainteresowani zalegalizowaniem na piśmie podjętej pracy zarobkowej, z uwagi na 
fakt, że nie chcą ujawniać otrzymywanych przez nich dochodów .W związku z powyższym, 
niejednokrotnie nie chcą zgłaszać faktu podjęcia pracy zarobkowej do Powiatowych Urzędów 
Pracy. W zakresie obowiązku powiadamiania Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności, osoby bezrobotne 
tłumaczą się najczęściej, że nie otrzymali żadnej umowy na piśmie w związku z tym nie mają 
podstaw i nie mają obowiązku zgłaszania do PUP faktu podjęcia pracy. Tłumaczą także, że 
obowiązku tego dokonał ich pracodawca, w związku z tym oni sami nie muszą  
już nic zgłaszać.  

Inspektorzy pracy ustalili również, że bardzo często bezrobotni świadomie godzą się 
na formę pracy w żaden sposób nierejestrowaną i nieudokumentowaną. W wielu 
przypadkach wynikało to z faktu, że osoby takie nie mogłyby korzystać z uprawnień 
przysługującym osobom bezrobotnym, ograniczyłoby to też prawo do otrzymywanych przez 
nich świadczeń socjalnych, a także wynikało to z chęci uzyskania dodatkowego dochodu,  
w przypadku pobierania zasiłków dla bezrobotnych. Ponadto nadal funkcjonuje 
usprawiedliwianie się przez bezrobotnych, że przyczyną podejmowania przez nich 
niezalegalizowanej pracy jest niechęć za strony pracodawców zawarcia z nimi umowy  
o pracę, sami zaś twierdzą, że są zainteresowani legalnym podjęciem pracy na podstawie 
zawartej umowy o pracę. 

Mając na względzie ochronę praw pracowniczych oraz wyeliminowanie 
stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z naruszenia przepisów dotyczących 
legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy w 2018r. 
skierowali do kontrolowanych przedsiębiorców 375 wystąpień zawierających 502 wnioski.   
W związku z naruszeniem przepisów dotyczących legalności zatrudnienia inspektorzy pracy 
stwierdzali przypadki popełniania wykroczeń w tym zakresie, w związku z powyższym: 

- w stosunku do 26 przedsiębiorców inspektorzy pracy skierowali wnioski do sądu  
o ukaranie, 

- w stosunku do 27 osób winnych popełnienia wykroczeń inspektorzy zastosowali 
postępowanie mandatowe, na łączną kwotę ok. 32.800,00zł, 

- w stosunku do 27 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego. 
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Niewątpliwie wyeliminowanie przypadków nielegalnego zatrudniania byłoby 
łatwiejsze, gdyby warunki zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych musiały być 
potwierdzone na piśmie - analogicznie jak w przypadku umów o pracę. Jest to podstawowy 
wniosek wynikający z kontroli inspektorów pracy.  

 

KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW 
 
Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w okresie  

od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. inspektorzy pracy przeprowadzili 347 kontroli w 318 
podmiotach, które powierzyły pracę 1.542 cudzoziemcom. Kontrolami objęto zagadnienia 
związane  z legalnością pobytu cudzoziemców, wykonywaniem pracy przez cudzoziemców 
oraz przestrzeganiem procedur związanych z uzyskaniem zezwoleń na pracę.  

Z analizy dokumentacji pokontrolnej i obserwacji podlaskiego rynku pracy wynika,  
że pracodawcy - przedsiębiorcy - rolnicy coraz częściej powierzają pracę cudzoziemcom,  
w związku z brakiem pracowników na lokalnym rynku pracy. Usytuowanie województwa 
podlaskiego przy granicy państwa stwarza, że jest ono coraz bardziej atrakcyjne w zakresie 
podejmowania pracy w różnych branżach osobom przyjeżdzającym zza wschodniej granicy 
państwa. Wiodącym działem gospodarki jest budownictwo, w którym stwierdzano największe 
zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników do wykonywania prostych prac 
budowlanych. 
 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że w 2018r. na terenie działania Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Białymstoku nielegalnie pracę świadczyło 194 cudzoziemców w tym:  

- 90 obywateli Ukrainy, którym: 
o w 6 przypadkach przedsiębiorcy powierzyli pracę bez potwierdzenia na piśmie 

warunków wykonywania pracy,  
o w 23 przypadkach powierzano pracę bez wymaganych zezwoleń na pracę, 
o w 64 przypadkach powierzano pracę na innym stanowisku lub na innych 

warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,  

- 101 obywateli Białorusi, którym: 
o w 25 przypadkach przedsiębiorcy powierzyli pracę bez potwierdzenia na 

piśmie warunków wykonywania pracy, 
o w 27 przypadkach powierzano pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę, 
o w 68 przypadkach powierzano pracę na innym stanowisku lub na innych 

warunkach niż warunki określone w zezwoleniu na pracę. 
 
Skala nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców - porównanie z rokiem 2017. 

 2017 2018 

Liczba kontroli  259 347 

Liczba cudzoziemców objętych kontrolą 2.202 1.542 

Liczba cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę  148 194 

 
W toku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy stwierdzono, że do 

najczęstszych nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców dochodzi podczas ich 
niezwłocznego zatrudnienia (bez dopełnienia obowiązku wpisania do ewidencji oświadczeń  
o powierzeniu pracy, powierzeniu pracy na innych warunkach niż określone w oświadczeniu 
lub zezwoleniu na pracę oraz bez potwierdzania na piśmie warunków zatrudnienia). 
Doprowadzały do tego osoby powierzające pracę cudzoziemcom, a zatrudniani 
obcokrajowcy nie mieli na to wpływu. Nieznajomość przepisów dotyczących zatrudniania 
cudzoziemców, zmiany przepisów obowiązujących w tym zakresie, sankcje wiążące się  
z nielegalnym zatrudnieniem oraz strach przed utratą właśnie rozpoczętej pracy 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. 
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Przeprowadzane przez inspektorów pracy kontrole wykazały, że w okresie 2015- 

2018 znacznie wzrósł problem nagminnego naruszania przepisów w zakresie nielegalnego 
zatrudniania cudzoziemców na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Białymstoku. Zaobserwowany trend do powierzania pracy cudzoziemcom bez dopełnienia 
obowiązków związanych z wpisaniem do ewidencji oświadczeń, zatrudniania na innych 
warunkach niż warunki określone w oświadczeniach oraz powierzanie pracy bez 
potwierdzania na piśmie warunków zatrudnienia, stwierdzano głównie w branży budowlanej, 
co spowodowane jest zwiększającym się zapotrzebowaniem na niewykwalifikowanych 
pracowników do wykonywania prostych prac budowlanych oraz coraz większą ilością 
wykonywanych prac budowlanych na terenie województwa podlaskiego przez podmioty  
z całej Polski. 

 
Dane dotyczące liczby ujawnionych nielegalnie pracujących cudzoziemców  

w województwie podlaskim (ok. 12,58% cudzoziemców objętych kontrolą) wskazują  
na zwiększający się problem zagrożeń wynikających z wykorzystywania osób do 
nielegalnego wykonywania pracy oraz zagrożeń wypływających z wykonywania pracy 
nierejestrowanej lub deklarowanej fałszywie. W pozostałych przypadkach (ok. 87,41% 
cudzoziemców objętych kontrolą) cudzoziemcy zatrudniani byli legalnie, posiadali zezwolenia 
na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy, posiadali również potwierdzone na piśmie 
warunki wykonywania pracy.  

 
W związku z naruszeniem przepisów w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców 
inspektorzy pracy stwierdzali przypadki popełnienia wykroczeń w tym zakresie, w związku  
z powyższym: 

- w stosunku do 3 pracodawców inspektorzy pracy skierowali wnioski do sądu o ukaranie 
w tym: w 2 przypadkach sąd orzekł kary grzywny w łącznej kwocie ok. 6.000,00zł,  
w jednym przypadku do dnia 04.02.2019r. nie nastąpiło rozstrzygnięcie, 

- w stosunku do 53 osób winnych popełnienia wykroczeń inspektorzy zastosowali 
postępowanie mandatowe, na łączną kwotę ok. 62.200,00zł. 

 
Na podkreślenie zasługuje dobra współpraca inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Białymstoku z Funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Policji,  
w zakresie podejmowania wspólnych działań i inicjatyw dotyczących zwalczania 
nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcom, nielegalnego wykonywania pracy przez 
cudzoziemców oraz uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez inspektorów 
pracy. W kontrolach przeprowadzanych w zakresie legalności zatrudnienia i powierzania 
innej pracy zarobkowej cudzoziemcom w 4 kontrolach uczestniczyli Funkcjonariusze Policji, 
w 3 kontrolach uczestniczyli Funkcjonariusze Straży Granicznej. 

 
 

STOSUNEK PRACY 
 
UMOWY TERMINOWE 

 
W roku sprawozdawczym przeprowadzono kontrole 33 pracodawców 

(zatrudniających łącznie 1.485 pracowników) w zakresie oceny przestrzegania przepisów 
dotyczących umów terminowych. Skontrolowane podmioty zawarły łącznie: 

- 24 umowy o pracę  na okres próbny, 

- 296 umów o pracę na czas określony.  
 
Przeprowadzone kontrole wykazały następujące nieprawidłowości: 

- w zakresie zawierania umów na okres próbny nieprzekraczający 3 miesięcy  
- w 1 zakładzie wobec 1 pracownika, 
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- w zakresie zatrudniania pracownika na podstawie umów o pracę na czas określony 
których łączny czas trwania nie przekracza 33 miesięcy - w 14 zakładach wobec  
49 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 1 zakładzie wobec  2 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   
2 pracowników, 

- przy zawieraniu oraz w treści umów o pracę na czas określony (art.25 § 1, art.251 § 2 i 4, 
art.29 § 1 K.p.) - w 6 zakładach wobec 25 pracowników 

 
Ponadto w trakcie kontroli inspektorów pracy stwierdzono, że u 9 skontrolowanych 

pracodawców nie poinformowano na piśmie 42 pracowników zatrudnionych na podstawie 
umowy na czas określony o długości i zmianie 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.). 

Przeprowadzone kontrole nie wykazały natomiast przypadków zawierania umów na 
okres próbny z pracownikiem przed upływem co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub 
wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy 
oraz przypadków zatrudniania pracowników na podstawie więcej niż 3 umów na czas 
określony w innym celu lub przypadku, niż określona w art.251 § 4 K.p.  
 

Nieprzestrzeganie unormowań dotyczących umów terminowych ujawniono podczas 
26 kontroli, stanowiących 78% wszystkich przeprowadzonych kontroli w tym zakresie. 

Na uwagę zasługuje fakt, że u 7 pracodawców nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o umowach terminowych. 

Jak ustalili inspektorzy pracy podczas kontroli, nieprawidłowości, które można uznać 
za rażące, zdarzały się sporadycznie. Jedynie w jednym z kontrolowanych podmiotów 
pracodawca nie dopełnił obowiązku polegającego na poinformowaniu okręgowego 
inspektora pracy o zawarciu umowy, o której mowa w art.251 § 1 pkt 4 K.p. wraz ze 
wskazaniem przyczyny jej zawarcia. W pozostałych podmiotach umowy takie nie były 
zawierane, bądź dopełniono ich obowiązku zgłoszenia. 

W porównaniu do 2017r. znacznie spadła ilość naruszeń dotyczących nieudzielania 
pracownikom informacji o obowiązującym ich okresie wypowiedzenia (w tym informacji 
zindywidualizowanych) lub aktualizowania tych informacji - w 2018r. nieprawidłowości z tego 
zakresu stanowiły 26,66% wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości (przy czym w 2017r. 
objęły 53%).  

Incydentalny charakter miały także naruszenia przepisów o zawieraniu umów na 
okres próbny - tylko w 1 przypadku stwierdzono zawarcie umowy na okres przekraczający  
3 miesiące. 

Najwięcej nieprawidłowości wykazano natomiast w obszarze limitowania umów 
terminowych. Przypadki zawierania, w innych okolicznościach niż wskazane w art.251 § 4 
K.p., umów na czas określony, których łączny okres trwania przekraczał 33 miesiące - 
stanowiły ponad 46% wszystkich nieprawidłowości. 
 
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.  
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W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 
26 wystąpień, zawierających łącznie 33 wnioski, które dotyczyły 106 pracowników  
oraz 1 polecenie. Wnioski w wystąpieniach dotyczyły wyeliminowania stwierdzonych 
naruszeń przepisów prawa pracy i w większości zostały zrealizowane (udzielono informacji  
o zrealizowaniu 28 wniosków, zawartych w 21 wystąpieniach). 

 
 

BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI CYWILNOPRAWNYCH FORM ZATRUDNIENIA 
 

W 2018r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku, realizując temat 
,,Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na 
istnienie stosunku pracy” przeprowadzono 508 kontroli u 496 pracodawców  
i przedsiębiorców. Liczba pracujących w tych podmiotach to: 22.741 zatrudnionych 
pracowników, 4.503 osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych  
i 265 osób wykonujących pracę w ramach samozatrudnienia. 

 
W trakcie 150 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. W konsekwencji tych kontroli w trakcie 
oraz po zakończeniu czynności kontrolnych inspektorzy pracy skierowali do kontrolowanych 
podmiotów 166 środków prawnych, w tym: 

- 122 wnioski zawarte w 115 wystąpieniach,  

- 44 polecenia.  
Skierowane środki prawne dotyczyły 328 osób, w tym: 

- wnioski zawarte w wystąpieniach dotyczyły 260 osób, 

- polecenia regulowały podstawę prawną zatrudnienia 68 osób.  
 
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 245 osobami, z którymi uprzednio zawarte 
były umowy cywilnoprawne. Za popełnione wykroczenia inspektorzy pracy nałożyli na 
pracodawców mandaty karne w łącznej wysokości 47.000zł. W dwóch przypadkach 
skierowano wnioski do sądu o ukaranie, na osoby winne popełnionych wykroczeń nałożono 
grzywny w łącznej wysokości 6.000zł. 
 
Wśród najczęściej wymienianych powodów zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji 
istnienia cech stosunku pracy, pracodawcy podobnie jak w poprzednich latach wymieniali:  

- brak stabilności dużych i małych przedsiębiorstw w aspekcie ekonomicznym, 

- minimalizowanie kosztów, które powstają przy zatrudnianiu na podstawie umowy  
o pracę,  postrzegane przez pracodawców i przedsiębiorców jako zbyt wysokie i zbędne, 
dotyczy to m.in. ponoszenia kosztów związanych z profilaktycznymi badaniami 
lekarskimi, szkoleniami w dziedzinie bhp, obowiązkiem wypłacania należności z tytułu 
podróży służbowych, 

- krótkie terminy realizacji inwestycji - w przypadku sfery usług, w tym budownictwa, 

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

- brak na rynku pracy wykwalifikowanych pracowników, najczęściej w zakresie stanowisk 
robotniczych, a w konsekwencji niechęć do „stałego zatrudniania” osób bez pożądanych 
kwalifikacji,  

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

- chęć krótkotrwałego sprawdzenia umiejętności zgłaszających się do pracy osób,  

- łatwość w sposobie rozwiązania umowy cywilnoprawnej, 

- pracodawcy wskazywali również często argumenty o braku wiedzy, wynikającej  
z zawiłości przepisów w tym zakresie. 
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Natomiast zdaniem inspektorów pracy przeprowadzających kontrole, przyczyną 
naruszeń prawa w przedmiocie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których 
zgodnie z art.22 §1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę, jest tak jaki  
i w latach poprzednich szereg czynników społeczno- ekonomicznych. Pracodawcy nadal  
w ramach prowadzonych przedsiębiorstw próbują ograniczyć dodatkowe koszty związane  
z zatrudnieniem pracowniczym w postaci np. kosztów szkoleń z zakresu bhp, 
profilaktycznych badań lekarskich, bądź w przypadku umów o dzieło - składek na 
ubezpieczenie społeczne. Możliwość wygenerowania większego zysku upatrują również  
w oszczędnościach związanych z niewypłacaniem osobom zatrudnionym na podstawie 
umów cywilnoprawnych, należnych świadczeń wynikających z zawartych umów o pracę 
tj.: wypłacaniem pracownikom dodatkowych składników wynagrodzenia za pracę  
w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w porze nocnej, wynagrodzenia za czas 
urlopu wypoczynkowego, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w naturze urlop 
wypoczynkowy, należności z tytułu podróży służbowych, wynagrodzenia za czas 
niewykonywania pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Inne 
przyczyny to: 

- utrzymywanie minimalnego poziomu zatrudnienia i zbyt mała liczba zatrudnionych 
pracowników, przejawia się to w szczególności w okresach natężonej pracy 
spowodowanej sezonowością prac w poszczególnych branżach (budownictwo, 
gastronomia) czy absencji pracowników z powodu niezdolności do pracy spowodowanej 
chorobą i urlopami wypoczynkowymi, 

- mniej sformalizowane zasady dotyczące zatrudniania osób na podstawie umów 
cywilnoprawnych (brak obowiązków określonych w kodeksie pracy w zakresie 
prowadzenia dokumentacji pracowniczej, sposobu ewidencjonowania czasu pracy), 

- „zacieranie się” granicy pomiędzy formami zatrudnienia, gwarantowana stawka 
godzinowa oraz pewność otrzymania wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, co 
najmniej raz w miesiącu spowodowały, że sami pracobiorcy decydują się na taką formę 
współpracy, 

- nieznajomość prawa i zawiłość przepisów prawa pracy. 
 
Czynności kontrolne przeprowadzone w 2018r. w ramach realizacji tego tematu 

wykazały przypadki naruszeń regulacji prawa pracy, dotyczących tej materii. Skala tych 
nieprawidłowości jest nadal duża i dotyczy głównie sektora prywatnego.  

Coraz częściej (co jest zjawiskiem nowym) warunki co do sposobu zatrudniania 
dyktowane są przez pracobiorców. Biorąc pod uwagę aspekty finansowe i możliwość 
elastycznego działania w sferze czasu pracy, osoby te często decydują się wyłącznie na 
niepracowniczą formę świadczenia pracy. Poza tym umowy takie dają zleceniobiorcom 
możliwość szybkiego ich rozwiązania. W podmiotach, które zdecydowały się na stosowanie 
niepracowniczej formy zatrudnienia, a w szczególności małych i średnich podmiotach, 
występuje tendencja do zawierania takich umów na dużą skalę. Forma takiego zatrudnienia 
nie wynika z rodzaju i sposobu jej wykonywania, a jest codzienną praktyką.  

Z uzyskanych przez inspektorów informacji od zleceniobiorców w formie składanych 
w trakcie kontroli oświadczeń, wyjaśnień, przesłuchań wynika, że osoby te najczęściej 
wskazywały, iż nie są zainteresowane zmianą formy zatrudnienia. Osoby te najczęściej 
argumentowały to brakiem potrzeby stałego zatrudniania, m. in. z powodu możliwości utraty 
innych świadczeń nie związanych z pracą (np. świadczeń z pomocy społecznej), brakiem 
wymiernych korzyści z zatrudnienia pracowniczego, niechęcią do większego zaangażowania 
się w pracę, podnosili również argumenty potrzeby doraźnego zarobku, część osób 
posiadających pożądane na rynku pracy kwalifikacje legitymowała się umową o pracę 
zawartą w innych podmiotach, a świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej 
traktowała jest przez nich jako dodatkowe źródło dochodów. Odnotować należy także, że 
inspektorzy pracy uzyskiwali informacje, zarówno od zleceniodawców jak i zleceniobiorców, 
o przypadkach zaprzestania współpracy po zaproponowaniu przez pracodawcę zawarcia 
umowy o pracę. Takie sytuacje dotyczyły w szczególności osób młodych oraz osób, które 
posiadają uprawnienia emerytalno- rentowe.  
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Przestrzeganiu przepisów Kodeksu pracy w zakresie zakazu zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy w roku 2018 nie 
sprzyjało również ustalenie minimalnej stawki godzinowej z tytułu umów cywilnoprawnych 
określonych w art.734 i art.750 Kodeksu cywilnego na poziomie, który zapewnia, za 
przepracowanie liczby godzin odpowiadającej nominalnemu czasowi pracy obliczonemu 
zgodnie z Kodeksem pracy, wynagrodzenie wyższe niż w przypadku osób zatrudnionych na 
podstawie umów o pracę. Powyższe regulacje spowodowały, że inspektorzy znacznie 
częściej spotykali się z niechęcią samych zleceniobiorców do zawierania umów o pracę czy 
przekształcania zawartych umów w zatrudnienie pracownicze pomimo, że forma 
wykonywanych czynności wypełnia znamiona stosunku pracy. Ponadto zleceniobiorcy 
bardzo często podkreślali pozytywne aspekty ekonomiczne niepracowniczych form 
zatrudnienia oraz znaczną elastyczność w rozwiązywaniu łączącego strony stosunku 
prawnego.  

 
 

POWÓDZTWA O USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY 
 
W 2018r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku inspektorzy pracy wnieśli 

do sądu pracy łącznie 8 powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz 8 osób 
zatrudnionych przez 5 pracodawców.  

Z 7 z tych osób, 4 przedsiębiorców zawarło łącznie 8 umów zlecenia, przy czym  
w 2 przypadkach okresy zatrudnienia objęte powództwami obejmowały świadczenie pracy 
zarówno na podstawie umowy zlecenie, jak i pracę bez jakiejkolwiek umowy.  Natomiast  
w 1 przypadku objętym powództwem przedsiębiorca zatrudniał 1 osobę bez żadnej umowy. 
W okresie tym nie miały miejsca sytuacje świadczenia pracy przez takie osoby na podstawie 
umowy o dzieło oraz innej umowy cywilnoprawnej, jak też w ramach własnej działalności 
gospodarczej.  

Dotychczas w postępowaniu przed sądami pracy zapadł 1 wyrok ustalający istnienie 
stosunku pracy, który dotyczył 1 osoby. W tym przypadku inspektor pracy wniósł pozew na 
rzecz powódki, która świadczyła pracę w sklepie w charakterze sprzedawcy zarówno na 
podstawie pisemnej umowy zlecenie, jak i bez potwierdzenia umowy na piśmie. Zatrudniona 
pracowała według z góry ustalonych godzin pracy w miejscu wyznaczonym przez 
pracodawcę i pod jego kontrolą, zgodnie z  zakresem swoich obowiązków. Ponadto zapadł  
1 wyrok na rzecz 1 osoby oddalający powództwo inspektora pracy. Oba wyroki  
są prawomocne.    

W  okresie sprawozdawczym  sąd w 5 sprawach dotyczących 5 osób zatrudnionych 
na podstawie umów zlecenie przez 2 przedsiębiorców umorzył postępowania przed sądem 
pracy w związku z zawarciem ugody. W 4 przypadkach dotyczyło to 1 pracodawcy. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania w przypadku 8 powództw wniesionych przez 
inspektora pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, w jednym przypadku nie zapadło 
jeszcze żadne rozstrzygnięcie.  
 
 

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.  

Inspektorzy pracy sprawdzają stan przestrzegania przepisów w tym zakresie  
w większości kontroli związanych z realizacją różnego rodzaju zadań ujętych  
w Harmonogramie działalności PIP. 

 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2018 
str. 29 

 

Ze względu na znaczenie tych zagadnień,  przestrzeganie przepisów o czasie pracy  
i wypłacaniu wynagrodzenia i innych świadczeń w sposób szczegółowy badane jest  
w ramach kontroli specjalistycznych wynikających z Harmonogramu realizacji zadań PIP.  
W 2018r. szczególnej analizie w zakresie naruszeń przepisów o czasie pracy i ochronie 
wynagrodzenia poddano zarówno kontrole planowe, jak i kontrole wynikające  
z rozpatrywania skarg i wniosków. 

 
W okresie sprawozdawczym w ramach kontroli planowych, przeprowadzono  

96 kontroli w 94 podmiotach, natomiast w związku z rozpatrywaniem skarg i wniosków  
50 kontroli w 48 podmiotach - łącznie te podmioty zatrudniały 8.039 pracowników. 

 
Praktyka wskazuje, że wyniki kontroli specjalistycznych stanowią jednocześnie  

pewne odzwierciedlenie (w odpowiednich proporcjach) nieprawidłowości dotyczących 
stosowania przepisów w omawianym zakresie, z tym zastrzeżeniem, że przy kontrolach 
skargowych odsetek kontroli, w trakcie których stwierdzono nieprawidłowości jest oczywiście 
większy (co wynika z tego, że ponad 40% skarg dotyczących czasu pracy i wynagrodzenia 
jest zasadnych).  

 
Mając powyższe na względzie można wymienić następujące nieprawidłowości  

z wyszczególnieniem liczby i rodzaju kontroli w trakcie których je odnotowano: 
 
Kontrole planowane 
 
Nieprawidłowości dotyczące czasu pracy: 

a) nieprowadzenie ewidencji czasu pracy - 7 kontroli, 
b) nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy - 48 kontroli, 
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 - 39 kontroli, 

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

e) nietworzenie rozkładów czasu pracy - 23 kontrole, 
f) nieprawidłowości przy tworzeniu rozkładów czasu pracy - 11 kontroli, 
g) powtórne zatrudnienie w tej samej dobie - 15 kontroli, 
h) niezapewnienie wymaganego odpoczynku dobowego - 13 kontroli 
i) niezapewnienie wymaganego odpoczynku tygodniowego - 10 kontroli,  
j) nieudzielenie co czwartej niedzieli wolnej od pracy - 11 kontroli, 
k) zatrudnianie powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie  

w tygodniu - 5 kontroli, 
l) zatrudnianie powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku 

kalendarzowym - 1 kontrola, 
m) nieprawidłowe udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych -  

3 kontrole, 
n) praca w niedzielę/ święto w placówkach handlowych - 4 kontrole, 
o) nieterminowe przekazanie pracownikowi harmonogramu - 3 kontrole, 
p) zatrudnienie niepełnosprawnego powyżej normy - 2 kontrole.  
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Nieprawidłowości z zakresu wynagrodzeń: 

a) niewypłacenie wynagrodzenia za pracę - 21 kontroli. 
b) nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia za pracę - 11 kontroli, 
c) wypłacenie wynagrodzenia w wysokości niższej niż wymagana - 6 kontroli, 
d) potrącenia z wynagrodzenia za pracę z naruszenie obowiązujących przepisów  

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

- 44 kontrole,  
f) niewypłacenie dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej - 15 kontroli, 
g) niewypłacenie wynagrodzenia za czasu urlopu wypoczynkowego - 1 kontrola, 
h) niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 

19 kontroli, 
i) niewypłacenie należności z tytułu podróży służbowej - 1 kontrola, 
j) niewypłacenie odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn 

niedotyczących pracownika - 2 kontrole, 
k) niewypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego  

- 11 kontroli, 
l) niewypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej - 11 kontroli, 
m) niewypłacenie wynagrodzenia za dyżur, w tym kierowców - 1 kontrola, 
n) niewypłacenie dodatku jak za nadgodziny dla „niepełnoetatowca” - 1 kontrola,  
o) niewypłacenie nagrody jubileuszowej - 2 kontrole, 
p) niewypłacenie odprawy emerytalnej - 2 kontrole, 
q) obniżenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy - 14 kontroli, 
r) obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy - 5 kontroli, 
s) obniżenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - 2 kontrole, 
t) nieterminowa wypłata ekwiwalentu za urlop - 9 kontroli, 
u) niewłaściwa metoda obliczania (np. ekwiwalent/ wynagrodzenie za urlop, 

wynagrodzenie za pracę) - 3 kontrole, 
v) nieprawidłowy regulamin wynagradzania - 11 kontroli, 
w) niewypłacenie wynagrodzenia za czas uczestnictwa w szkoleniu bhp - 3 kontrole, 
x) obniżenie wynagrodzenia za tzw. urlop okolicznościowy - 2 kontrole.  
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Kontrole skargowe 
 
Nieprawidłowości dotyczące czasu pracy: 

a) nieprowadzenie ewidencji czasu pracy - 10 kontroli, 
b) nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy - 10 kontroli, 
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 - 12 kontroli, 

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

e) nietworzenie rozkładów czasu pracy - 3 kontrole, 
f) nieprawidłowości przy tworzeniu rozkładów czasu pracy - 3 kontrole, 
g) powtórne zatrudnienie w tej samej dobie - 7 kontroli, 
h) niezapewnienie wymaganego odpoczynku dobowego - 6 kontroli, 
i) niezapewnienie wymaganego odpoczynku tygodniowego - 6 kontroli, 
j) nieudzielenie co czwartej niedzieli wolnej od pracy - 6 kontroli, 
k) zatrudnianie powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie  

w tygodniu - 2 kontrole, 
l) zatrudnianie powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku 

kalendarzowym - 1 kontrola, 
m) nieprawidłowe udzielanie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych  

- 1 kontrola, 
n) praca w niedzielę/ święto w placówkach handlowych - 2 kontrole, 
o) nieterminowe przekazanie pracownikowi harmonogramu - 1 kontrola, 
p) zatrudnianie osoby niepełnosprawnej powyżej norm - 1 kontrola.  
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Nieprawidłowości dotyczące wypłaty wynagrodzeń: 

a) niewypłacenie wynagrodzenia za pracę - 20 kontroli, 
b) nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia za pracę - 13 kontroli, 
c) wypłacenie wynagrodzenia w wysokości niższej niż wymagana - 6 kontroli, 
d) potrącenia z wynagrodzenia za pracę z naruszeniem obowiązujących przepisów  

- 1 kontrola, 
e) niewypłacenie wynagrodzenia/dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych  

- 18 kontroli, 
f) niewypłacenie dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej - 8 kontroli, 
g) niewypłacenie wynagrodzenia za czas choroby, dodatku do wynagrodzenia za pracę 

w niedzielę i święto - 1 kontrola, 
h) niewypłacenie wynagrodzenia za czasu urlopu wypoczynkowego - 2 kontrole, 
i) niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 

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

niedotyczących pracownika, odprawy emerytalnej - 2 kontrole, 
l) niewypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego  

- 2 kontrole, 
m) niewypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej - 5 kontroli, 
n) niewypłacenie wynagrodzenia za dyżur, w tym kierowców - 3 kontrole, 
o) niewypłacenie dodatku jak za nadgodziny dla „niepełnoetatowca” - 1 kontrola, 
p) niewypłacenie wynagrodzenia za tzw. urlop okolicznościowy - 2 kontrole, 
q) niewypłacenie dodatku funkcyjnego, brygadzistowskiego, za pracę w warunkach 

szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych - 1 kontrola, 
r) niewypłacenie wynagrodzenia za czas przestoju, nagrody - 1 kontrola, 
s) obniżenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, niewypłacenie premii - 2 kontrole, 
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t) obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, okolicznościowy  
- 2 kontrole, 

u) obniżenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - 4 kontrole, 
v) nieterminowa wypłata ekwiwalentu za urlop - 2 kontrole, 
w) niewłaściwa metoda obliczania (np. ekwiwalent/ wynagrodzenie za urlop, 

wynagrodzenie za pracę) - 1 kontrola, 
x) nieprawidłowy regulamin wynagradzania - 3 kontrole, 
y) niewypłacenie ryczałtu za nadgodziny i porę nocną - 3 kontrole, 
z) niewypłacenie wynagrodzenia dla krwiodawcy - 1 kontrola.  

 

 
 

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. Ponadto na stosunkowo wysokim poziomie 
utrzymują się takie nieprawidłowości jak nie zapewnianie pracownikom co czwartej niedzieli 
wolnej od pracy.  

W obszarze wynagrodzenia za pracę w okresie sprawozdawczym najpoważniejsze 
nieprawidłowości stwierdzono w zakresie: nie wypłacania/ nieterminowego wypłacania lub 
zaniżania przysługującego pracownikom wynagrodzenia za pracę, nie wypłacenia lub 
zaniżenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, nie wypłacenia 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 prowadziło to do nienaliczania i niewypłacania uprawnionym 
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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 poza oficjalnymi 
dokumentami („pod stołem”). W ten sposób następowała ucieczka od opłacenia obciążeń 
publicznoprawnych (ZUS, US) w należytej wysokości. W pozostałych przypadkach 
nieprawidłowości wynikały niewątpliwie z nieznajomości prawa. 
 
Na podstawie wyników kontroli stwierdzić można, że podstawowe przyczyny stwierdzonych 
naruszeń przepisów o wypłacie wynagrodzenia i czasu pracy są następujące: 

- nieznajomość obowiązujących przepisów, jak również ich nieprawidłowa interpretacja, 

- przyjęcie niewłaściwej metody naliczania świadczeń, pomyłki w obliczeniach, 

- brak dostatecznej wiedzy pracodawców  w zakresie 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, 

- obniżanie przez pracodawców kosztów prowadzonej działalności i chęć jak najszybszego 
zysku - powoduje to często zatrudnianie mniejszej liczby pracowników od faktycznie 
potrzebnej dla zapewnienia przestrzegania  przepisów o czasie pracy, 

- w opinii zarówno inspektorów pracy jak i pracodawców przyczyny naruszeń prawa to 
również zła sytuacja finansowa części pracodawców. W wielu przypadkach deklarowana 
przez pracodawców 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 wyniku 146 kontroli specjalistycznych planowanych i skargowych w zakresie 

wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, inspektorzy pracy wystosowali 
127 wystąpień, zawierających 638 wniosków odnoszących się do stwierdzonych 
nieprawidłowości w zakresie czasu pracy oraz obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę  
i innych świadczeń ze stosunku pracy, które dotyczyły 7.107 pracowników. Skierowali też  
do pracodawców 12 nakazów zawierających 51 decyzji płacowych nakazujących wypłatę 
świadczeń pracowniczych na łączną kwotę 1.836.849,60zł - decyzje dotyczyły  
821 pracowników.  Ponadto wydano 29 poleceń wykonanych w trakcie kontroli, dotyczących 
243 pracowników na łączną kwotę 318.273,29zł.  

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.  
Na 51 sprawców wykroczeń przeciwko prawom pracownika, nałożono grzywny w drodze 
mandatu karnego na łączną kwotę 65.600zł. Do sądów skierowano 6 wniosków o ukaranie, 
w 36 przypadkach poprzestano na środkach oddziaływania wychowawczego.  

 
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 
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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 stosowania przepisów o czasie pracy i należności z tytułu wynagrodzenia 
za pracę i innych świadczeń.  

Już w trakcie kontroli wykonano 29 poleceń, w wyniku czego 243 pracownikom 
wypłacono kwotę 318.273,29zł. Natomiast z uzyskanych do czasu sporządzenia niniejszego 
sprawozdania odpowiedzi na zastosowane środki prawne, wydane w wyniku 
specjalistycznych kontroli w zakresie czasu pracy i wynagrodzenia wynika, że pracodawcy 
wykonali i przyjęli do realizacji w przyszłości 95 wystąpień, zawierających 470 wniosków 
dotyczących 3.938 pracowników. Tym samym nastąpiło wyeliminowanie naruszeń 
wykazanych w trakcie kontroli naruszeń przepisów o czasie pracy. Wypłacono również 
pracownikom należne świadczenia na łączną kwotę 424.846,55zł.  Ponadto w wyniku 
realizacji 7 nakazów zawierających  decyzje płacowe wypłacono zaległe świadczenia  
36 pracownikom w łącznej kwocie 55.754,40zł. 
 
Ponieważ prawo do wynagrodzenia jest jednym z najistotniejszych uprawnień 
pracowniczych, w niniejszej części sprawozdania przedstawiamy też  efekty realizacji 
środków prawnych dotyczących  wypłaty świadczeń pieniężnych - zastosowanych  
w wyniku wszystkich kontroli przeprowadzonych w 2018 roku. 
 
Łącznie pracodawcy wypłacili 2.735.580,43 zł dla 5.196 pracowników, w szczególności: 
- 302 pracodawców, do których skierowano wystąpienia wypłaciło 1.443.652zł  

- 4.073 pracownikom, 
- 71 pracodawców w wyniku realizacji poleceń ustnych wypłaciło 781.237,50zł różnego 

rodzaju należności 882 pracownikom,  
- 17 pracodawców  wykonało decyzje płacowe w całości, wypłacając 301 pracownikom 

510.690 zł głównie należne wynagrodzenie za pracę. 
 
Łączna kwota wynagrodzenia i innych należności pracowniczych wypłaconych w wyniku 
realizacji środków prawnych jest niższa od kwot uzyskanych w latach ubiegłych. Wynika  
to głównie z faktu systematycznego zmniejszania się liczby pracodawców, do których 
kierowane były nakazy wypłaty wynagrodzenia, a zwłaszcza w 2018r. w stosunku do lat 
ubiegłych (nakazy kierowano: w 2016 - do 46 pracodawców, w 2017 - do 43 pracodawców, 
w 2018 - do 26 pracodawców). Mniejsza liczba pracodawców, do których kierowano nakazy 
wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń wynika tylko i wyłącznie z poprawy ogólnej 
sytuacji ekonomicznej rzutującej na możliwości finansowe większości pracodawców,  
co przekłada się na terminowe wypłacanie wynagrodzeń. Należy bowiem mieć na uwadze, 
że nakazy wypłaty mogą dotyczyć tylko świadczeń oczywiście należnych, a więc 
bezspornych i w praktyce najczęściej były stosowane w przypadku pracodawców mających 
problemy finansowe uniemożliwiające terminową wypłatę wynagrodzenia. W konsekwencji 
więc uprawnione jest twierdzenie, że mniejsza adresatów decyzji płacowych to wynik lepszej 
kondycji finansowej większości pracodawców, a nie mniejszej aktywności organów PIP  
w zakresie stosowania tego środka prawnego. Inne środki prawne (wystąpienie, polecenie 
ustne) zmierzające do spowodowania wypłaty wynagrodzenia stosowane były  
na analogicznym poziomie jak w latach ubiegłych. 

Ponieważ jednak nie wszyscy pracodawcy byli w stanie bezproblemowo wypłacać 
pracownikom należne wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia do 26 skierowano nakazy 
zawierające 91 decyzji wypłaty na kwotę 3.001.579zł. Ponad połowa tej kwoty 
(2.283.714,86zł) dotyczyła 2 pracodawców, którzy w wyniku niewypłacalności przestali 
istnieć (upadłość). W podobnych okolicznościach uległo likwidacji 3 innych pracodawców.  
W tym stanie rzeczy organy PIP na mocy Kodeksu postępowania administracyjnego 
zmuszone były do uchylenia decyzji płacowych nałożonych na byłych pracodawców,  
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a ponadto w przypadku 1 pracodawcy decyzje zostały uchylone ze względu na brak podstaw 
prawnych do ich wydania. 

W konsekwencji wymagalnymi co do obowiązku realizacji stały się nakazy wypłaty 
nałożone na 20 pracodawców na kwotę 628.660zł. Jeżeli więc 17 pracodawców  wykonało 
decyzje płacowe w całości, wypłacając 301 pracownikom 510.690zł (81,2% kwoty 
wymagalnej), głównie należnego wynagrodzenia za pracę, to oznacza, że skuteczność tego 
środka prawnego w 2018r. była znaczna. 

W celu wyegzekwowania zaległych wypłat w stosunku do pozostałych pracodawców 
podjęto czynności prawne zmierzające do wyegzekwowania realizacji decyzji.  
 
 
WYPŁATA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA DLA OSÓB 
ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH 
 

W 2018 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku, realizując zadanie 
kontrolne   „Wypłata minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących na podstawie umów 
cywilnoprawnych” przeprowadzono łącznie 573 kontrole, w 553 podmiotach zatrudniających 
28.840 osób - łączna liczba osób poddanych kontroli to 3.589 osób.  

W  podmiotach, w których przeprowadzono kontrole, inspektorzy pracy stwierdzili  
różnego rodzaju naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:  

- w 63 przypadkach (ok. 11% wszystkich kontroli) stwierdzono 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, 

- w 50 przypadkach (ok. 9% wszystkich kontroli) kontrole wykazały nie wypłacenie lub 
zaniżenie „zleceniobiorcy” wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

- podczas 223 kontroli (ok. 39% wszystkich kontroli) stwierdzono ustalanie w umowach 
zlecenia (umowach o świadczenie usług) terminu wypłaty wynagrodzenia 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, 

- podczas 149 kontroli (ok. 26% wszystkich kontroli) stwierdzono 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, 

- w czasie 10 kontroli (ok. 2% wszystkich 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 są następujące: 

- nieznajomość znowelizowanej w tym obszarze ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

- dążenie podmiotów kontrolowanych do obniżenia kosztów pracy, przy równoczesnej 
maksymalizacji zysków, 

- błędy po stronie „zleceniodawców” czy biur rachunkowo- księgowych rozliczających 
umowy „zlecenia” (dotyczy to niektórych przypadków nie wykazania właściwej liczby 
godzin wykonywania zlecenia, czy zaniżenia minimalnej stawki godzinowej), 

- nieprecyzyjne brzmienie wybranych unormowań ustawy o minimalnym  wynagrodzeniu 
za pracy.  
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W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do podmiotów 

kontrolowanych 293 wystąpienia zawierające 462 wnioski zmierzające do wyeliminowania 
naruszeń przepisów w kontrolowanym zakresie. Do dnia sporządzenia niniejszego 
sprawozdania 198 adresatów wystąpień poinformowało o ich wykonaniu poprzez realizację 
303 wniosków. Ponadto jeszcze w trakcie kontroli wydano 19 poleceń dotyczących usunięcia 
stwierdzonych uchybień, polecenia zostały wykonane. 

Ponieważ część stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu była czynami mającymi znamiona wykroczenia inspektorzy pracy skierowali 
do sądu 7 wniosków o ukaranie (w sprawie 8 wykroczeń dotyczących art. 8e ustawy  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Na sprawców wykroczeń nałożono też 29 
mandatów karnych na łączną kwotę 34.000zł, a wobec 18 poprzestano na zastosowaniu 
środków wychowawczych. 
 
Główne efekty działań podjętych przez inspektorów  pracy przedstawia poniższa tabela. 

 
 

Rodzaj  usuniętej nieprawidłowości 
Liczba zrealizo-

wanych wniosków/ 
poleceń 

Liczba osób, których 
dotyczył wniosek/ 

polecenie 

Kwota wypłaconych 
świadczeń zł 

Treść umowy „zlecenia” nie 
zapewniająca wypłaty minimalnej stawki 
godzinowej 

54 97  

Niewypłacenie lub zaniżenie minimalnej 
stawki godzinowej 

34 106 48.919,20 

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

163 380  

Brak informacji na temat liczby godzin 
wykonywania „zlecenia” 

103 172  

Nie archiwizowanie dokumentów 
dotyczących  liczby godzin wykonania 
zlecenia lub świadczenia usług 

5 14  

 
Dodatkowo, inspektorzy pracy w przypadku uznania, że w analizowanych przypadkach 
doszło np. do nie odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń 
wypłacanych usługobiorcom, czy do nieuprawnionego zawarcia przez strony umowy  
o dzieło, informowali o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych i organy administracji 
skarbowej.   

 
Kontrole wykazały, że większość podmiotów organizujących pracę stosuje regulacje  

o minimalnej stawce godzinowej. Przy tym podmioty te przestrzegają w tym obszarze 
zarówno obowiązków formalnoprawnych (np. co do treści umów, dokumentacji na temat 
liczby godzin wykonywania zlecenia), jak i dotyczących wypłaty wynagrodzenia w wysokości 
minimalnej stawki godzinowej. Wydaje się, że wpływ na taki stan rzeczy miał w 2018r. 
przede wszystkim większy wśród „zleceniodawców”, w porównaniu do 2017r., stan wiedzy 
na temat przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej. Przy tym można przyjąć,  
że przyczyniły się do tego, między innymi, liczne akcje informacyjne i działania prewencyjne,  
w tym prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy. W dużej części kontrolowanych 
podmiotów regulacje prawne w zakresie minimalnej stawki godzinowej w stosunkach 
cywilnoprawnych są już znane i stosowane w praktyce. Można też powiedzieć, że nie budzą 
one obecnych w 2017r. w zakładach pracy emocji i większych wątpliwości.   

Pomimo zasadniczego przyjęcia przez „zleceniodawców” do stosowania przepisów  
o minimalnej stawce godzinowej w trakcie czynności kontrolnych inspektorzy pracy 
stwierdzili  określoną liczbę przypadków naruszeń przepisów prawa pracy w tym obszarze.  
Z całą pewnością za najpoważniejsze nieprawidłowości należy uznać sytuacje, w których 
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osobom wykonującym zlecenie lub świadczącym usługi nie wypłacano lub zaniżono 
przysługujące wynagrodzenie, wypłacając je w wysokości poniżej 13,70zł brutto za godzinę. 
Zdaniem kontrolujących do takich naruszeń dochodziło przede wszystkim z powodu błędów 
przy ustalaniu liczby godzin świadczenia usługi. Jednakże w części stanów faktycznych 
wynikały one z dążenia do obniżania kosztów pracy usługobiorców poprzez wypłacanie 
wynagrodzenia jedynie za część godzin świadczenia usług.  

 
Tak jak w 2017r., tak również w 2018r., istotnym problemem stwierdzanym podczas 

realizacji tego zadania było nie zapewnianie w przypadku umów zawieranych na okres 
powyżej miesiąca wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej  
co najmniej raz w miesiącu. Z jednej strony wynikało to z treści zawieranych umów 
„zlecenia”, w których strony postanowiły, że wypłata wynagrodzenia nastąpi przykładowo  
w ciągu 7 dni, 14 dni lub 21 dni po wystawieniu i dostarczeniu rachunku lub faktury przez 
usługobiorcę. Z drugiej strony często  spowodowane to było przez stosowaną w latach 
ubiegłych praktykę w „rozliczaniu” umów cywilnoprawnych. W dalszym ciągu 
„zleceniodawcy” wypłacają bowiem „zleceniobiorcom” wynagrodzenie z częstotliwością  
i w terminach wypłaty wynagrodzenia pracownikom, tj. do 10 dnia następnego miesiąca 
kalendarzowego. Przy tym w trakcie kontroli i w odpowiedziach na wnioski organów PIP 
kontrolowane podmioty podnoszą często, iż wypłacenie wynagrodzenia wymaga 
podsumowania określonej ilości danych, zebrania informacji o liczbie godzin świadczonej 
pracy, z określonego obszaru, z poszczególnych placówek. Wszystkie te czynności 
wymagają czasu i dlatego realnie rzecz ujmując wypłacenie wynagrodzenia za wykonywanie 
zlecenia w danym miesiącu kalendarzowym jest możliwe do 10 czy nawet 15 dnia 
następnego miesiąca. Uwzględniając powyższe, z pewnym uproszczeniem można postawić 
tezę, że duża część „zleceniodawców” na terenie działania OIP Białystok wypłacała 
wynagrodzenia przysługujące „zleceniobiorcom” w takich terminach.  

Podnoszone zarówno przez kontrolujących, jak i podmioty kontrolowane argumenty 
wskazują na to, że stwierdzane naruszenia prawa polegające na niezapewnianiu miesięcznej 
częstotliwości przy wypłacie wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej 
częściowo są spowodowane przez obowiązujące brzmienie regulacji  art.8 a ust.6 ustawy  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Przepis ten jest bowiem w praktyce trudny  
do zastosowania przez usługodawców, a w szczególności przez podmioty „duże”  
i organizujące pracę na rozległym terenie. Przedstawiciele poszczególnych jednostek 
podnoszą dodatkowo, że dla nich niezrozumiałym jest bardziej rygorystyczne w tym zakresie 
podejście ustawodawcy do „zleceniobiorców” w stosunku do pracowników.  

Kolejnym ważnym naruszeniem przepisów dotyczących minimalnej stawki 
godzinowej jest ustalanie liczby godzin wykonywania zlecenia niezgodnie z postanowieniami 
umowy „zlecenia” lub brak informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia ze strony 
„zleceniobiorcy”, w sytuacji, gdy strony nie uregulowały tego zagadnienia w umowie.  
Po pierwsze dosyć często z postanowień umownych wynikało, iż np. to usługobiorca będzie 
przedstawiać informację o liczbie godzin świadczenia usług, a w praktyce to usługodawca 
prowadził miesięczną kartę ewidencji wykonywania zlecenia lub listę obecności. W innych 
przypadkach podmiot organizujący pracę przygotowywał informację lub ewidencję, którą 
następnie osoba świadcząca usługę jedynie podpisywała. Po drugie w dużej liczbie 
przypadków strony nie ustalały w umowie „zlecenia” sposobu ustalania liczby godzin jego 
wykonywania. Przy tym dodatkowo w części stanów faktycznych „zleceniodawcy” 
informowali podczas kontroli, że „zleceniobiorcy” nie przedstawili informacji o liczbie godzin 
wykonywania zlecenia (świadczenia usług). Warto zauważyć, że w szczególności w tym 
drugim przypadku możliwości skutecznej interwencji inspektora pracy są mocno 
ograniczone. Zasadniczo sprowadzają się one do skierowania wniosku do kontrolowanego 
podmiotu o zapewnienie przedstawienia (lub przedstawiania) przez „zleceniobiorcę” 
informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia w danym okresie,  w celu zapewnienia 
wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki 
godzinowej. 
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O OGRANICZENIU HANDLU  
W NIEDZIELE, ŚWIĘTA I NIEKTÓRE INNE DNI  

 
Jednym z najistotniejszych zadań kontrolnych realizowanych w 2018r. było zadanie 

dotyczące kontroli przestrzegania przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele, święta  
i niektóre inne dni. Inspektorzy pracy przeprowadzili na terenie działania OIP w Białymstoku 
601 kontroli w 449 podmiotach prowadzących działalność handlową, z czego: 
- w niedziele 549 kontroli w 397 podmiotach, w tym 3 kontrole w 2 placówkach 

wielkopowierzchniowych, 
- w święta 38 kontroli w 38 podmiotach, 
- w Wielką Sobotę 14 kontroli w 14 podmiotach. 
 W objętych kontrolą placówkach handlowych zatrudniano łącznie 4.224 osób.  
 

Na podstawie przeprowadzanych czynności kontrolnych i dokumentacji, w której 
ewidencjonowany jest czas pracy ustalono, że w 41 placówkach handlowych nie był 
przestrzegany zakaz lub ograniczenie handlu - z czego w 29 w niedziele, 9 w święta  
i 3 w Wielką Sobotę. Naruszenie przepisów ustawy polegało głównie na prowadzeniu 
handlu w te dni (w Wielką Sobotę po godzinie 14) przez pracowników lub osoby zatrudnione 
na podstawie umów cywilnoprawnych, który to czyn jest wykroczeniem z art.10 ust.1 ustawy 
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Naruszenie zakazu 
handlu w większości podmiotów stwierdzono jednorazowo. Natomiast w 3 podmiotach,  
w tym w 1 placówce wielkopowierzchniowej, w których przeprowadzono ponowne kontrole, 
po raz kolejny stwierdzono naruszenie zakazu wynikającego z ustawy. 
 
Inspektorzy pracy w wyniku ujawnienia popełnienia opisanych wykroczeń, w stosunku do 
przedsiębiorców, jako osób winnych zastosowali następujące środki: 
- ukarali 18 osób winnych popełnienia wykroczeń mandatami karnymi na łączną kwotę    

21.300zł, 
- w stosunku do 16 obwinionych skierowali do sądu wnioski o ukaranie za popełnienie 

łącznie 15 wykroczeń, 
- w stosunku do 9 obwinionych zastosowali środki oddziaływania wychowawczego  

w postaci pouczeń i  ostrzeżeń. 
 

Wyniki kontroli wskazują, że stosunkowo niewielu przedsiębiorców w 2018r. 
naruszyło  przepisy o ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne 
dni (9,1% objętych kontrolami). Sporadyczne były przypadki więcej niż jednokrotnego 
złamania zakazu. Podkreślić należy, że naruszenia te w zdecydowanej większości dotyczyły 
niewielkich sklepów osiedlowych lub zlokalizowanych w małych miejscowościach.  
Poza dwoma wyjątkami, placówki wielkopowierzchniowe w dni objęte zakazem handlu były 
zamknięte.  Oczywiście w niedziele i święta zgodnie z prawem czynne były sklepy,  
w których handel prowadzili właściciele. Wobec niedoskonałości przepisów ustawy i biorąc 
pod uwagę wykładnię, nie były też kwestionowane przypadki prowadzenia handlu przez 
członków rodziny właścicieli. Otwarte też były sklepy korzystające z licznych wyłączeń 
ustawowych od zakazu handlu, w tym posługujące się statusem placówki pocztowej. 
Możliwość taka była początkowo uznawana za co najmniej wątpliwą, ale  została 
usankcjonowana orzecznictwem sądowym.  

W ocenie inspektorów pracy przeprowadzających kontrole, przyczyną  
nie przestrzegania zakazu pracy pracowników w święta w placówkach handlowych, które się 
na to zdecydowały, jest głównie chęć pracodawców do uzyskania dodatkowych dochodów. 
W trakcie kontroli przeprowadzanych w dni świąteczne stwierdzano dużą liczbę klientów  
w kontrolowanych sklepach, co świadczyło o dużym zainteresowaniu możliwością zakupu 
produktów w dniach świątecznych.  

Jako przyczynę nie przestrzegania zakazu pracy w święto przedsiębiorcy wskazywali 
również możliwość dodatkowego zarobku. W trakcie czynności kontrolnych przedsiębiorcy 
oświadczali, iż znają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz  
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w niektóre inne dni i wiedzą, że niezastosowanie się do nowych przepisów, które zakazują 
powierzania wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych  
z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu stanowi wykroczenie, za które inspektor pracy 
może ukarać przedsiębiorcę karą grzywny. 

 
 
KONTROLE W ZAKRESIE CZASU PRACY KIEROWCÓW  

 
W 2018r. prowadzono kontrole realizowane 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 32 pracodawców zatrudniających kierowców, w trakcie których dokonano 
analizy 19.576 dni pracy kierowców. Skontrolowano łącznie 212 pracowników 
zatrudnionych na stanowisku kierowcy. U 26 pracodawców stwierdzono naruszenia 
przepisów w zakresie kontrolowanego tematu. Wyniki kontroli są następujące: 
- limit jazdy dziennej - zbadano 132 pracowników. Nieprawidłowości stwierdzono  

u 6 pracodawców co stanowi 19% z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli,   
zaś liczba naruszeń wyniosła 10,  

- limit jazdy tygodniowej - zbadano 132 pracowników, nie stwierdzono naruszeń, 

- limit jazdy dwutygodniowej - zbadano 132 pracowników. Nieprawidłowości  stwierdzono  

u 4 pracodawców (tj. 13% z ogólnej liczby  kontroli), zaś liczba naruszeń wyniosła 6, 
- wymagana przerwa przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5  godziny - 

zbadano 132 pracowników. Nieprawidłowości  stwierdzono u 14 pracodawców  
(tj. 44% z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli) w 22 przypadkach, zaś liczba 
naruszeń wyniosła 30, 

- zapewnienie odpoczynku dziennego - zbadano 132 pracowników. Nieprawidłowości  

stwierdzono u 17 pracodawców (tj. 53% z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli)   
w 29 przypadkach, zaś liczba naruszeń wyniosła 47), 

- zapewnienie  odpoczynku tygodniowego - zbadano 132 pracowników. Nieprawidłowości  
stwierdzono u 6 pracodawców (tj. 19% z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli)  
w 12 przypadkach, zaś liczba naruszeń wyniosła 13, 

- prowadzenie ewidencji czasu prac dla celów naliczenia wynagrodzenia - w powyższym 
zakresie kontrolą objęto 165 pracowników. Nieprawidłowości związane z brakiem tego 
obowiązku stwierdzono u 1 pracodawcy w 4 przypadkach, natomiast drobniejsze 
uchybienia w tym przedmiocie stwierdzono u 9 pracodawców w 40 przypadkach, 

- przestrzeganie dopuszczalnego limitu tygodniowego czasu pracy kierowcy, przeciętnie 
48 godzin łącznie z godzinami nadliczbowymi w przyjętym okresie rozliczeniowym - 
poddano analizie dokumentację 118 pracowników. Nieprawidłowości  stwierdzono  
u 5 pracodawców w 14 przypadkach a ilość stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła  
104 godziny, 

- przestrzeganie obowiązku zapewnienia przerw po 6 godzinach pracy kierowców - 
zbadano 105 pracowników. Nieprawidłowości związane z brakiem tego obowiązku 
stwierdzono u 3 pracodawców  w 7 przypadkach i dotyczy 11 dni, 

- przestrzeganie przepisów dotyczących maksymalnego dobowego czasu pracy, jeśli 
praca wykonywana jest w porze nocnej - poddano kontroli dokumentację  
122 pracowników. Nieprawidłowości stwierdzono u 19 pracodawców w 73 przypadkach,  
a liczba stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła 546 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 32 zakładach wykazały, że u 17 pracodawców taka 
nieprawidłowość wystąpiła, co stanowi 53%. Jednym z powodów powstania tego naruszenia 
jest skracanie odpoczynku dobowego do 9 godzin po raz czwarty i nawet piąty w danym 
tygodniu. Kolejną przyczyną jest brak świadomości kierowców wykonujących przewozy 
rzeczy, że wymagany odpoczynek dobowy musi zostać zrealizowany w ciągu kolejnych  
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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.  

Stwierdzono także znaczną liczbę nieprawidłowości w zakresie zapewnienia 
wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny. 
Przeprowadzone kontrole w 32 zakładach wykazały, że taka nieprawidłowość wystąpiła  
u 14 pracodawców co stanowi 44%. Kierowcy często korzystają z odstępstwa w tym zakresie 
opisując na wykresówce bądź na wydruku z tachografu cyfrowego powody powstania takiej 
nieprawidłowości. Jednak dokonywane opisy często nie pokrywają się ze stanem 
rzeczywistym. Pracownicy jak i pracodawcy dokonują wydruków z tachografu cyfrowego  
z powstałego przekroczenia czasu jazdy kilkanaście lub kilkadziesiąt dni po zaistniałym 
zdarzeniu, co skutkuje niemożliwością uwzględnienia powstałego naruszenia i odstąpienie 
od nałożenia kary. Czasami pracodawcy drukują tzw. „paragon” z tachografu cyfrowego  
w trakcie wykonywania kontroli przez inspektora pracy. A następnie opisują (uzasadniają)  
na odwrocie wydruku powstałe naruszenie.  

Oceniając wyniki kontroli stwierdzić można, że powodem powstania opisanych 
nieprawidłowości są zaniedbania leżące głównie po stronie pracodawców, niekiedy tylko 
kierowców. Przyczyną jest zwłaszcza niedostateczna znajomość przepisów lub 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. Istotne jest 
też to, że pracodawcy zatrudniający kilku pracowników nie posiadają zakupionych 
programów umożliwiających dokonywanie analizy zgromadzonych danych zawartych na 
tachografie cyfrowym i kartach kierowców. W konsekwencji pracodawcy nie prowadzą 
bieżącej analizy okresów aktywności kierowców a nawet, gdy wiedzą o powstałych 
nieprawidłowościach nie stosują wobec kierowców działań zmierzających do wyeliminowania 
naruszeń w zakresie czasu prowadzenia pojazdu lub wymaganych przerw i odpoczynków. 

 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali   

do 26 pracodawców wystąpienia zawierające 54 wnioski zobowiązujące do wyeliminowania 
stwierdzonych nieprawidłowości. Na dzień sporządzania sprawozdania 18 pracodawców 
poinformowało o wykonaniu 35 wniosków w stosunku do 156 zatrudnianych pracowników. 

W stosunku do 26 pracodawców u których zostały wykazane przekroczenia czasu 
prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i czasu odpoczynku  wydano decyzje 
administracyjne o nałożeniu kar pieniężnych na łączną kwotę 83.000,00zł.  

Ponadto w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami podczas czynności kontrolnych 
nałożono na 11 pracodawców mandaty na łączną kwotę 12.200zł. W roku bieżącym nie 
kierowano wniosków do sądu karnego. W stosunku do 3 pracodawców zastosowano środek 
wychowawczy.   

 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

W 2018r. inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 73 kontrole u 60 pracodawców 
zatrudniających 1.442 osób niepełnosprawnych. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości 
po kontrolach wydano 98 decyzji, które dotyczyły 398 osób niepełnosprawnych. Ponadto  
do pracodawców skierowano 80 wniosków zawartych w 37 wystąpieniach, dotyczących  
288 pracowników niepełnosprawnych. W stosunku do 2 osób, które dopuściły się 7 naruszeń 
przepisów prawa nałożono mandaty karne w kwocie łącznej 4.200zł. W stosunku do 3 osób 
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winnych naruszeń przepisów prawa pracy zastosowano środek wychowawczy. Realizując 
środki prawne pracodawcy wypłacili kwotę 11.167,18zł z tytułu dopłat za pracę w godzinach 
nadliczbowych, wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za używanie w zakładzie odzieży 
roboczej własnej oraz za pranie odzieży roboczej 11 pracownikom. 
 
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły: 

- niedostosowania obiektów i pomieszczeń pracy do potrzeb zatrudnionych 
niepełnosprawnych - dotyczyło to 2 pracodawców, 

- przepisów o urlopach pracowniczych - stwierdzono 4 przypadki zaniżenia wymiaru 
urlopów osobom niepełnosprawnym, nieprawidłowość dotyczyła 22 pracowników, 

- przepisów o czasie pracy osób niepełnosprawnych - stwierdzono u 1 pracodawcy  
w stosunku do 22 osób niepełnosprawnych. 

W 2018r. do OIP w Białymstoku wpłynęło 38 wniosków dotyczących 30 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, na stanowisku pracy 
nie zapewniono oświetlenia światłem dziennym, bez uzyskania zgody Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.  

W pozostały przypadkach pracodawcy utworzyli, lub przystosowali do zatrudniania 
osób niepełnosprawnych 42 stanowisk pracy, dla 43 osób niepełnosprawnych. 

Pracodawcy tworząc nowe stanowiska pracy osobom niepełnosprawnym dołożyli 
starań, aby nie występowały nieprawidłowości w tym obszarze. W 2018r. tworzono głównie 
stanowiska pracy o charakterze usługowym i produkcyjnym, rzadziej stanowiska 
administracyjno- biurowe.  

W 2018r. przeprowadzono 18 kontroli pracodawców na wolnym rynku pracy 
(zakładach niezapewniających warunków pracy chronionej), którzy zatrudniali łącznie  
78 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 uwzględnieniem  
w dokumentacji schorzeń i kalectw zawiązanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 
Wystąpiły również przypadki nienaliczenia i nieudzielenia należnego urlopu 
wypoczynkowego podstawowego i dodatkowego, czy zatrudniania osób niepełnosprawnych 
w godzinach nadliczbowych (bez zgody lekarza przemysłowej służy zdrowia na takie 
zatrudnienie). 
 
 

BUDOWNICTWO 
 

ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH W BUDOWNICTWIE 
 

Budownictwo jest gałęzią przemysłu wysokiego ryzyka. W związku z powyższym, 
nadrzędnym celem działań inspektorów pracy na terenach prowadzonych budów jest 
podniesienie poziomu zabezpieczenia pracowników przed bezpośrednimi zagrożeniami 
wypadkowymi. Powyższe czynności wykonywane w trakcie prowadzonych kontroli oraz 
realizowanych programów informacyjno- prewencyjnych zmierzają do podniesienia 
świadomości i wiedzy zarówno osób nadzorujących jak i wykonujących prace w zakresie 
zastosowania właściwych rozwiązań zapewniających poprawę warunków pracy. Kontrole 
obejmowały sprawdzenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania: 

- prac budowlanych i rozbiórkowych, 

- prac przy budowach i remontach dróg, 

- robót w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze publicznym). 
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Działaniami objęto przede wszystkim pracodawców i przedsiębiorców wykonujących 
prace budowlane we własnym zakresie oraz jako podwykonawcy na większych terenach 
budów. Przeprowadzono ogółem 616 kontroli w 537 podmiotach gospodarczych 
powierzających prace 8.154 pracującym. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy 
pracy wydali 3.270 decyzji eliminujących stwierdzone nieprawidłowości, w tym 1.536 
z rygorem natychmiastowego wykonania na podstawie art.108 kodeksu postępowania 
administracyjnego. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników 
inspektorzy pracy wydali 62 decyzje wstrzymania wykonywania powyższych prac. W związku 
z nieprawidłowościami dotyczącymi stanu maszyn i urządzeń używanych przez pracowników 
na terenach budów wydano 146 decyzji w zakresie wstrzymania ich eksploatacji. Inspektorzy 
pracy wydali również 84 decyzje skierowujące do innych prac 197 pracowników 
dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach niebezpiecznych, 
bądź nie posiadających odpowiednich kwalifikacji do wykonywania prac określonego rodzaju 
(np. montażu metalowych rusztowań budowlanych). W związku ze stwierdzonymi 
naruszeniami przepisów prawa pracy w 200 przypadkach zastosowano postępowanie 
mandatowe, natomiast w 9 skierowano do sądu wnioski o ukaranie. Ponadto,  
w 4 przypadkach wystąpiono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem 
o podwyższenie płatnikowi o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, 
u którego stwierdzono rażące naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzają, 
że najwięcej nieprawidłowości, w tym dotyczących bezpośrednich zagrożeń bezpieczeństwa 
i higieny pracy, występowało w związku z wykonywaniem prac na wysokości, eksploatacją 
rusztowań oraz maszyn i urządzeń technicznych. 
 
Prace na wysokości 

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości występujące podczas wykonywania 
prac na wysokości to: brak balustrad ochronnych przy krawędziach stropów, brak 
zabezpieczenia dojść do stanowisk pracy (balustrad ochronnych na klatkach schodowych), 
brak zabezpieczenia otworów technologicznych (w ścianach zewnętrznych, w stropach, 
szybów dźwigów). Obrazuje to poniższy przykład budowy budynku biurowego.  
 

  
 

Brak balustrad ochronnych zabezpieczających 
pracowników przed upadkiem z wysokości 

 
Wyeliminowane nieprawidłowości  

w wyniku działalności inspektora pracy 

 
Brak środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości inspektorzy pracy 

stwierdzali również na terenie budów obiektów inżynierskich, co widoczne było np. na terenie 
budowy mostu drogowego na rzece Narew, gdzie nie zabezpieczono pracowników przed 
upadkiem z wysokości 4,0m. W wyniku decyzji inspektora pracy zastosowano odpowiednie 
zabezpieczenia, fot. poniżej: 
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Brak zabezpieczenia przed upadkiem 

z wysokości ok. 4 m 

 
Zastosowane zabezpieczenia 

w wyniku realizacji decyzji 

 
Należy również zwrócić uwagę na zagrożenia związane z upadkiem z wysokości 

występujące na terenach budów obiektów przemysłowych, np. budowa hal magazynowo-
produkcyjno- logistycznych.  
 

  
 

Brak zabezpieczenia przed możliwością upadku z wysokości 12,0m do otworów  
klap dymowych i pasm świetlnych, osób wykonujących prace na konstrukcji dachu 

 
Wyniki kontroli wskazują, że pozytywnym efektem zarówno działań inspektorów pracy 

jak i oczywiście samych wykonawców, jest stosowanie środków ochrony zbiorowej 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości na terenach obecnie w dużym tempie 
rozwijających się inwestycji w zakresie budowy dróg, w tym obiektów inżynierskich, gdzie 
wykonawcy stosują rozwiązania systemowe, bądź w postaci balustrad składających się 
z poręczy oraz desek krawężnikowych czy też paneli stalowych. 

               
 
Nieprawidłowości związane z eksploatacją rusztowań głównie polegały na 

nieprawidłowym posadowieniu i kotwieniu rusztowań oraz braku odpowiednich pomostów 
roboczych nie posiadających balustrad zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Powyższe dotyczyło głównie rusztowań ramowych, metalowych typu ”Warszawa”. 
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Prace ziemne 
Kontrole przeprowadzone przez inspektorów pracy w zakresie wykonywania prac 

ziemnych wykazały następujące nieprawidłowości: brak odpowiedniego obudowania lub 
oskarpowania ścian wykopów, brak lub nieprawidłowe zejścia/ wejścia do wykopów, 
nieprawidłowe składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu, ustawienia koparki przy 
krawędzi wykopu. Prace wykonywane są w wykopach wąskoprzestrzennych, o głębokości 
ok. 2,0 m, o pionowych ścianach niezabezpieczonych przed osunięciem. 

 

  
 

Pracownik w wykopie o głębokości 2,5m 
w gruncie piaszczystym 

 
Prace prowadzone w wykopie o głębokości ok. 4m 

 
Maszyny i urządzenia techniczne 
Najczęstsze nieprawidłowości dotyczące maszyn i urządzeń technicznych eksploatowanych 
na placach budów dotyczyły: 

- braku lub niekompletnych osłony stref niebezpiecznych,  

- braku urządzeń ochronnych,  

- uszkodzonego sprzętu pomocniczego (zawiesia, haki), 

- niesprawnej instalacji elektrycznej.  
Pozytywnym obrazem w opisywanym obszarze są dane dotyczące poprawy stanu 
technicznego maszyn i urządzeń w budownictwie drogowym. Wynikać to może z wejścia na 
rynek województwa podlaskiego profesjonalnych firm produkujących te maszyny.  

 
Środki ochrony indywidualnej 
Inspektorzy pracy stwierdzali niejednokrotnie przypadki dopuszczania pracowników do prac 
na budowach bez zastosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej, przede 
wszystkim hełmów ochronnych oraz środków zabezpieczających przed upadkiem  
z wysokości. Powyższe nieprawidłowości miały miejsce głownie podczas montażu  
i demontażu elementów rusztowań oraz prac dekarskich. 
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Prace budowlane i rozbiórkowe czy roboty drogowe są pracami stwarzającymi 
zwiększone ryzyko podczas ich wykonywania. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi  
i szkodliwymi zależą oczywiście od rodzaju robót, materiałów i stosowanej technologii. 
Dominujący wpływ na bezpieczeństwo na budowie mają również warunki atmosferyczne. 

Systematyczne działania kontrolne i prewencyjne inspektorów pracy powodują,  
że wykonawcy w większej mierze zdają sobie sprawę z poziomu bezpieczeństwa, który 
muszą bezwzględnie zapewnić na terenach budów.  

 
 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP PODCZAS USUWANIA WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST   
 

W 2018r. przeprowadzono 14 kontroli związanych z oceną stanu warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas usuwania wyrobów zawierających azbest, którymi 
objęto 14 zakładów pracy. W następstwie przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy 
wydali 52 decyzje eliminujące stwierdzone nieprawidłowości, w tym 4 decyzje skierowujące 
16 pracowników do innych prac, w związku z dopuszczeniem do pracy wbrew 
obowiązującym przepisom. W wyniku popełnionych wykroczeń w 6 przypadkach 
zastosowano postępowanie mandatowe. W większości prowadzone prace polegały na 
usuwaniu dachowych płyt falistych cementowo- włóknowych (eternitowych). Na uwagę 
zasługuje wzrost w 2018r. liczby inwestycji związanych z przebudową instalacji 
ciepłowniczych, których instalacje izolowano masą azbestową.  

Przeprowadzone w 2018r. kontrole wykazały, że występują przypadki nie 
zapewniania pracownikom wykonującym prace w narażeniu na azbest środków ochrony 
indywidualnej w postaci: kombinezonów ochronnych, szczelnych połączeń rękawic 
ochronnych i obuwia z kombinezonem ochronnym, półmasek ochronnych oraz gogli 
ochronnych. W trakcie kontroli odnośnie organizacji prac stwierdzono:  

- brak wygrodzenia i oznakowania ostrzegawczego strefy niebezpiecznej prowadzonych 
prac przed dostępem osób postronnych i narażeniem na pył azbestu,  

- brak ograniczenia zagrożeń przy usuwaniu i demontażu wyrobów zawierających azbest 
poprzez m.in. nawilżanie wodą demontowanych elementów i utrzymywanie ich w stanie 
wilgotnym przez cały czas pracy,  

- niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych, niewłaściwe pakowanie i oznakowanie 
opakowań odpadów cementowo- azbestowych.  

Kontrole wykazały również uchybienia w wyposażeniu technicznym w zakresie usuwania 
azbestu tj.: niezapewniono specjalistycznych środków ochrony przed włóknami azbestu 
w postaci odkurzaczy z filtrami typ HEPA, komór dekontaminacyjnych, separatorów 
podciśnieniowych, urządzeń do pomiaru obecności włókien azbestu. Ponadto stwierdzono 
przypadki braku urządzeń higieniczno-sanitarnych z możliwością umycia i natrysku po pracy 
w kontakcie z azbestem, pomieszczeń przeznaczonych na szatnie czyste i brudne (w tym 
separacji odzieży) oraz pomieszczeń do spożywania posiłków.  

 

  
 

Widok sekcji rur w otulinie azbestowej zdemontowanych 
bez zachowania środków ochron indywidualnych 

 
Brak wyznaczenia i oznakowania ostrzegawczego  

strefy prac związanych z usuwaniem azbestu 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2018 
str. 47 

 

KONTROLE NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, ŚRODKÓW OCHRONY 
INDYWIDUALNEJ W ZAKRESIE OCENY ICH ZGODNOŚCI 
Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI 
 
 W 2018r. sprawdzano przestrzeganie 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, 

- egzekwowanie spełnienia wymagań zasadniczych - podnośniki stacjonarne 
w warsztatach samochodowych, 

- egzekwowanie spełnienia wymagań zasadniczych - obuwie ochronne. 
 

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 urządzeń ciśnieniowych i prostych 
zbiorników ciśnieniowych, dźwigów i elementów bezpieczeństwa dla dźwigów, urządzeń  
i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, 
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, 
urządzeń spalających paliwa gazowe, środków ochrony indywidualnej, maszyn, urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, materiałów 
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wyrobów pirotechnicznych. 
 
W okresie od 1.01 do 31.12.2018r. u 62 pracodawców kontrolą objęto 86 wyrobów, w tym: 

- 22 podnośniki stacjonarne, 

- 12 par obuwia o cechach ochronnych, 

- 52 inne wyroby. 
W 2018r. nie wydawano opinii 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 57 maszyn, w tym 9 podnośników stacjonarnych oraz 4 pary obuwia 
o cechach ochronnych. 

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło wyrobów, które nie posiadały skutecznych 
technicznych środków ochronnych zabezpieczających przed możliwością bezpośredniego 
dostępu do stref niebezpiecznych. Większość maszyn wyposażono w niewłaściwe osłony lub 
urządzenia ochronne, których konstrukcja nie zapewniała dostatecznej ochrony operatorom 
oraz osobom postronnym. Uchybienia w omawianym zakresie dotyczyły 50 maszyn, czyli 
ponad 88% zakwestionowanych wyrobów. 
 
 
 
Obrzynarka trzypiłowa do drewna. Widok 
piły dostępnej ze stanowiska obsługi 
maszyny. Brak osłony lub urządzenia 
ochronnego, które powinny uniemożliwić 
sięgnięcie kończynami górnymi do stref 
skrawania pił w czasie ich pracy. 
 

 
 

Wiele uchybień dotyczyło braku lub nieprawidłowej deklaracji zgodności WE oraz 
opracowania szczegółowej instrukcji dotyczącej przedmiotowego wyrobu. Poddając ocenie 
86 wyrobów, inspektorzy pracy zakwestionowali 31 z uwagi na brak lub nieprawidłową 
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deklarację zgodności (ok 36% skontrolowanych wyrobów), 19 z uwagi na brak instrukcji oraz 
27 z uwagi na nieprawidłową jej zawartość. Nieprawidłowości w zakresie instrukcji 
stwierdzono w 46 przypadkach, co stanowi ok. 53% wszystkich ocenianych wyrobów. 

 
Częstym błędem wykonawców maszyn oraz środków ochrony indywidualnej jest 

niewłaściwe oznakowanie elementów sterowniczych (brak czytelnych napisów w języku 
polskim lub zrozumiałych symboli) oraz umieszczanie ostrzeżeń na wyrobie napisanych  
w języku innym niż polski. Uchybienia w tym zakresie dotyczyły 20 maszyn oraz 1 pary 
obuwia o cechach ochronnych. 

W ramach działań dobrowolnych na etapie kontroli dostosowano do wymagań 
zasadniczych 35 wyrobów. W pozostałych przypadkach, dokumentacje z kontroli przekazano 
do właściwych terytorialnie okręgowych inspektoratów pracy celem zakończenia czynności 
kontrolnych związanych z kontrolowanymi wyrobami lub inspektorzy pracy oczekują 
na podjęcie przez strony ustalonych działań. 
 
 

ZAKŁADY NIEKONTROLOWANE PRZEZ PIP - PIERWSZA 
KONTROLA 

 
Realizując program działania Państwowej Inspekcji Pracy w ramach tego tematu, 

inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku  przeprowadzili w 2018 
roku 490 kontroli w zakładach zatrudniających łącznie 4.500 pracujących, w tym 1.109 na 
podstawie umów zlecenia. Celem kontroli była kompleksowa identyfikacja nieprawidłowości 
w zakresie prawa pracy, w tym przepisów bhp, a także przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia, a następnie podjęcie działań instruktażowo- doradczych, służących 
wyeliminowaniu przez pracodawców lub przedsiębiorców stwierdzonych uchybień oraz 
zapewnieniu przestrzegania ww. przepisów w przyszłości. 

 
Założenie nie sankcyjnego charakteru „pierwszych kontroli”, z wyłączeniem sytuacji, 

gdy naruszenia przepisów skutkują zagrożeniem zdrowia i życia pracowników sprawia, że 
kontrolujący zakład inspektorzy pracy wzbudzają zaufanie u pracodawców, co sprzyja 
nawiązaniu lepszego kontaktu z kontrolowanymi, którzy w konsekwencji chętnie stosują się 
do zaleceń inspektorów pracy. 
  

Kompleksowy charakter kontroli powoduje, że pracodawcy mają możliwość zapoznać 
się z obowiązującymi przepisami zarówno w zakresie bhp, jak również ochrony pracy oraz 
legalności zatrudnienia, co niewątpliwie jest korzystne dla ich świadomości prawnej  
w przyszłości. 
 

Po kontrolach wydano 464 nakazy pisemne zawierające 2.210 decyzji pisemnych 
oraz wydano 708 decyzji ustnych. Wystosowano również do pracodawców 452 wystąpienia 
zawierające 2.856 wniosków, a ponadto wydano 92 plecenia.  

 
W ramach zastosowanych środków prawnych wydano 20 decyzji dotyczących 

wstrzymania prowadzonych prac, 43 decyzje dotyczące wstrzymania eksploatacji maszyn 
oraz 23 decyzje skierowania do wykonywania innych prac dotyczące 50 pracowników (ze 
względu na brak odpowiednich kwalifikacji). 
  

Po kontrolach skierowano 4 wnioski do sądu zawierające 12 wykroczeń, ponadto 
pracodawców i osoby kierujące pracownikami ukarano 57 mandatami karnymi (łącznie 153 
wykroczenia na ogólną kwotę 62.700zł). Wydano również 90 środków wychowawczych 
zawierających 197 wykroczeń.  
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Najistotniejsze problemy stwierdzone podczas pierwszych kontroli z zakresu bhp: 

- brak szkoleń bhp: wstępnych (instruktażu ogólnego i stanowiskowego) oraz okresowych - 
wydano 669 decyzji, co stanowi 22,9% wszystkich decyzji, 

- nieprawidłowo eksploatowane urządzenia elektryczne (w tym brak badań stanu 
technicznego instalacji) - wydano 252 decyzje, co stanowi 8,6% wszystkich decyzji, 

- brak ustalenia tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej - wydano 244 decyzje, co stanowi 8,4% wszystkich decyzji, 

- brak oceny ryzyka zawodowego lub nieprawidłowo sporządzona ocena - wydano 231 
decyzji, co stanowi 7,9% wszystkich decyzji, 

- brak prawidłowo zorganizowanej służby bhp - wydano 225 decyzji, co stanowi 7,7% 
wszystkich decyzji, 

- brak badań lekarskich: wstępnych, okresowych lub kontrolnych - wydano 201 decyzji, co 
stanowi 6,9% wszystkich decyzji. 

 
Oceniając powyższe zestawienie należy wskazać, że wyniki pierwszej kontroli w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy najwięcej naruszeń wykazały w zakresie przestrzegania 
przepisów regulujących zagadnienia dotyczące szkoleń w zakresie bhp, eksploatacji 
urządzeń i instalacji elektrycznej oraz przydziału odzieży roboczej.  
 
Najistotniejsze problemy stwierdzone podczas pierwszych kontroli w zakresie prawnej 
ochrony pracy: 

- nieprawidłowości w zakresie prowadzenia akt osobowych pracowników - wydano 451 
wniosków, co stanowi 15,8% wszystkich wniosków, 

- nieprawidłowości dotyczące wynagradzania za prace świadczeń wynikające ze stosunku 
pracy - wydano 438 wniosków, co stanowi 15,3% wszystkich wniosków, 

- nieprawidłowości dotyczące czasu pracy (brak ewidencji czasu pracy, nierzetelna 
ewidencja) - wydano 353 wnioski, co stanowi 12,3% wszystkich wniosków, 

- nieprawidłowości dotyczące zawierania umów o pracę - wydano 333 wnioski, co stanowi 
11,6% wszystkich wniosków, 

- brak bądź nieprawidłowa informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia, o której 
mowa w art.29 § 3 Kodeksu pracy - wydano 281 wniosków, co stanowi 9,8% wszystkich 
wniosków. 

 
Analizując zagadnienia, w których inspektorzy pracy wydawali środki prawne w celu 
usunięcia nieprawidłowości, nasuwa się spostrzeżenie dużej liczby wniosków w obszarze 
prowadzenia akt osobowych i zawierania umów o pracę. Skala tych uchybień musi 
zastanawiać w aspekcie mało skomplikowanych zagadnień.  
 
W zakresie zagadnień legalności zatrudnienia kontrole wykazały najczęściej: 

- brak zgłoszenia pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych do ubezpieczenia społecznego - wydano 231 wniosków, co stanowi 
8,1% wszystkich wniosków, 

- nieopłacenie bądź nieterminowe opłacenie składek na Fundusz Pracy - wydano 199 
wniosków, co stanowi 7% wszystkich wniosków. 

 
Prowadzone przez inspektorów pracy podczas kontroli działania instruktażowo- 

doradcze, polegające na udzielaniu porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, 
przepisów prawnej ochrony pracy, legalności zatrudnienia oraz dostarczaniu broszur i ulotek 
wydawnictwa PIP (w szczególności dostarczanych w teczce „Pierwsza kontrola”), mają 
niewątpliwy wpływ na szybkie uzyskanie przez pracodawców wiedzy niezbędnej do 
prowadzenia zakładu pracy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w większości 
przypadków prowadzą do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz 
przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy w przyszłości. 
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Ponadto, w związku z przeprowadzonymi kontrolami inspektorzy pracy udzielili łącznie 4.598 
porad, w tym: 

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - 2.096, 

- z zakresu prawnej ochrony pracy - 2.018, 

- z zakresu legalności zatrudnienia - 484. 
 
Regulując stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wynagradzania za pracę oraz wypłaty 
należnych świadczeń wyegzekwowano kwotę 156.236,00zł.  
 
 

ZAKŁADY NIEKONTROLOWANE PRZEZ PIP  - KONTROLE 
SPRAWDZAJĄCE 
 

W 2018 roku przeprowadzono 104 kontrole sprawdzające w 103 podmiotach,  
w których wcześniej zostały przeprowadzone tzw. „pierwsze kontrole”. W skontrolowanych 
zakładach pracę świadczyło ogółem 1.896 osób.    

Przeprowadzone kontrole wykazały, że pracodawcy sumiennie i poważnie 
potraktowali wydane decyzje i skierowane wnioski. Nie wykonano  jedynie 1,62% wydanych 
decyzji oraz 5,47% skierowanych wniosków w wystąpieniach. Należy stwierdzić, że nie 
wykonane decyzje w większości dotyczyły spraw formalnych w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Wysoki stopień realizacji środków prawnych wskazuje, że pracodawcy objęci 
programem „pierwsza kontrola” generalnie ze zrozumieniem przyjmują instruktażowo- 
prewencyjny charakter tych kontroli i nie chcą stracić zaufania okazanego przez organ 
nadzoru nad warunkami pracy.   

Z oceny wynika również, że często po przeprowadzonej kontroli pracodawca 
osobiście, a nie drogą pocztową informuje inspektora pracy o wykonaniu decyzji lub 
wniosków. Jest to bowiem także okazja dla pracodawcy, aby zasięgnąć porady lub uzyskać 
pomoc w rozwiązaniu problemu zaistniałego w zakładzie pracy.  

W świadomości pracodawcy, a także w powszechnej opinii jest, że kontrola 
inspektora pracy zawsze kończy się nałożeniem kary grzywny. To, że w trakcie 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, kontrola nie jest odbierana jako 
utrudnianie prowadzenia działalności na początku drogi, gdy firma musi jeszcze okrzepnąć. 
Powstaje także inna atmosfera do przeprowadzenia kontroli, gdy inspektor pracy przed 
przystąpieniem do czynności kontrolnych informuje pracodawcę, że przede wszystkim chce 
doradzać i pomóc. Pracodawca, co do zasady, nie utrudnia czynności kontrolnych, a nawet 
wskazuje  problemy po to, aby inspektor pracy zajął stanowisko utwierdzając, że prowadzi on 
działania w dobrym kierunku.   
 
 

KONTROLE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI REACH I CLP 
 

Kontrole przeprowadzono w 7 zakładach pracy. Do czynności kontrolnych 
wytypowano placówki oświaty, w których substancje chemiczne i ich mieszaniny 
wykorzystywane są w procesach sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji powierzchni. 
 
Odnosząc się bezpośrednio do wymogów związanych ze stosowaniem czynników 
chemicznych stwarzających zagrożenie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
- spis stosowanych i przechowywanych substancji i ich mieszanin - w 3 przypadkach 

stwierdzono brak dokumentu, natomiast w następnych 3 zakładach był on nieaktualny, 
- karty charakterystyki - brak wymaganych dokumentów, stwierdzono w 5 z 7 zakładów 

pracy. Nieprawidłowość dotyczyła 12 z 59 skontrolowanych mieszanin stwarzających 
zagrożenie oraz 3 z 5 substancji chemicznych, 
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- oznakowanie opakowań - podczas kontroli stwierdzono liczne przypadki braku 
jakiegokolwiek oznakowania kanistrów/ butelek zawierających czynniki chemiczne. 
Należy tu podkreślić, iż brak takiej informacji uniemożliwia identyfikację zawartości 
danego opakowania i powoduje poważne zagrożenie dla zdrowia użytkownika. 
Nieprawidłowość wystąpiła aż w 6 z 7 zakładów pracy i dotyczyła 5 mieszanin  
i 1 substancji stwarzającej zagrożenie, 

- magazynowanie - stwierdzono dwa przypadki niewłaściwego przechowywania substancji 
i ich mieszanin, nieprawidłowość dotyczyła składowania środków do czyszczenia 
pomieszczeń w ogólnodostępnej szafce na korytarzu placówki oświatowej, 

- instrukcje postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi - we 
wszystkich skontrolowanych zakładach pracy odnotowano brak utworzenia instrukcji 
odnoszących się do postępowania z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, 

- środki ochrony indywidualnej - w 5 zakładach pracy zastosowane środki ochrony rąk nie 
były adekwatne do występującego na stanowisku pracy zagrożenia (w postaci czynników 
chemicznych powodujących np. poważne oparzenia skóry). 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano w sumie 60 decyzji nakazujących usunięcie 
stwierdzonych nieprawidłowości. 
 
 

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O PRODUKTACH 
BIOBÓJCZYCH 
 

W 2018 roku kontrole przeprowadzono w 10 zakładach prowadzących działalność 
głównie w zakresie: hotele i podobne obiekty zakwaterowania - 6 zakładów, działalność 
obiektów sportowych (baseny, pływalnie) - 2 obiekty, fryzjerstwo i pozostałe zabiegi 
kosmetyczne - 2 zakłady. W 8 kontrolowanych zakładach użytkowane były baseny. Środki 
biobójcze stosowano tam głównie w związku z prowadzeniem uzdatniania wody basenowej. 

Kontroli poddano łącznie 28 produktów biobójczych. 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 higieniczno- sanitarnych. W obiektach hotelowych środki 
biobójcze były stosowane do utrzymywania odpowiednich warunków higienicznych 
w pomieszczeniach kuchennych.We wszystkich skontrolowanych zakładach stwierdzono 
brak części lub posiadanie nieaktualnych kart charakterystyki stosowanych produktów 
biobójczych. Znacząca ilość nieprawidłowości dotyczyła nieprzestrzegania obowiązku 
opracowywania instrukcji postępowania z produktami biobójczymi lub niewłaściwej ich treści. 
Często stwierdzaną w czasie kontroli nieprawidłowością był brak wyposażenia pracowników 
we właściwe do rodzaju zagrożeń środki ochrony indywidualnej.  
 
 
 
 
Maska gazowa z pochłaniaczem  
typu wojskowego bez jakiegokolwiek 
oznakowania identyfikacyjnego będąca  
na wyposażeniu pracownika zatrudnionego 
przy obsłudze instalacji do uzdatniania  
wody basenowej. 

 
 

W wyniku kontroli wydanych zostało łącznie 50 decyzji, w tym 11 decyzji obarczonych 
rygorem natychmiastowej wykonalności. 
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BEZPIECZEŃSTWO W WYTYPOWANYCH ZAKŁADACH  
O WYSOKIEJ SKALI ZAGROŻEŃ 
 

Celem realizowanego zadania było doprowadzenie do trwałej poprawy bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników w 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 (do kontroli wytypowano  
3 zakłady pracy),  

- wypadkowości i chorób zawodowych (do kontroli wytypowano 21 podmiotów), 
- występowaniem substancji niebezpiecznych w ilościach wskazujących na duże ryzyko 

poważnej awarii przemysłowej (wytypowano 1 zakład). 
 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakładach objętych wzmożonym 
nadzorem dotyczyły użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych, w tym m.in. utrzymania 
maszyn i ich urządzeń ochronnych w stanie zapewniającym użytkowanie ich bez szkody dla 
bezpieczeństwa pracy. Nieprawidłowości powyższe wynikały najczęściej z niedostosowania 
maszyn do wymagań minimalnych, ujętych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 
października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Stwierdzano je 
najczęściej w obrabiarkach do metali, maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych  
i wszelkiego rodzaju przenośnikach.  

Niedostosowanie kontrolowanych maszyn do wymagań minimalnych dotyczyło 
najczęściej: wykonania w nich prawidłowych osłon lub innych urządzeń ochronnych, 
zapobiegających dostępowi do stref niebezpiecznych, zapewnienia w nich odpowiednich 
elementów sterowniczych, a także wyposażenia maszyn w urządzenia do zatrzymania 
awaryjnego lub do całkowitego odłączania od źródła zasilania energią elektryczną. Wyniki 
kontroli wykazały ponadto, że wykonane w ocenianych maszynach osłony i inne urządzenia 
ochronne często skonstruowane były w sposób niewłaściwy, tj. bez zachowania odległości 
bezpieczeństwa od stref niebezpiecznych - nie zapobiegając całkowicie dostępowi do ww. 
stref, w wielu maszynach osłony powyższe można swobodnie zdemontować - bez użycia 
narzędzi, a ich zdjęcie nie zatrzymywało ruchu roboczego niebezpiecznych elementów 
maszyny. Podczas kontroli stwierdzano też w wielu przypadkach, całkowity brak osłon, 
ewentualnie innych urządzeń ochronnych, zapobiegających możliwości dojścia przez 
operatora do stref niebezpiecznych maszyn, a często celowe demontowanie tych 
zabezpieczeń przez pracowników. 

 

  
 

Frezarka Kaban CL3060, w której zdemontowano 
osłonę nastawną strefy roboczej freza 

 

 
Widok linii Hollinger MSP 8398 z ogrodzeniem 
ochronnym, które umożliwiało jednak dostęp do 
stref niebezpiecznych w trakcie pracy maszyny 

 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2018 
str. 53 

 

  
 

Niezabezpieczone piły w pozycji spoczynkowej (od czoła i z boku maszyny) w pilarce AS450 

 
Wyniki kontroli wykazały też znaczną liczbę nieprawidłowości w zakresie stanu 

technicznego pomieszczeń pracy oraz higieniczno- sanitarnych, oznakowania 
i zabezpieczenia w zakładach miejsc niebezpiecznych. Dotyczyło to zarówno stref 
niebezpiecznych przy maszynach (w tym wygrodzeń niebezpiecznych miejsc przy ciągach 
technologicznych), jak też zabezpieczeń pracownika przed upadkiem z wysokości 
z pomostów obsługowych maszyn. 

 
W wyniku 7 kontroli przeprowadzonych w 3 zakładach objętych wzmożonym 

nadzorem, w tym m.in. realizacji przez pracodawców środków prawnych wydanych przez 
inspektorów pracy, tj. 56 decyzji oraz 8 wniosków w wystąpieniach, poprawę warunków 
pracy uzyskano w każdym z zakładów, poprawiając warunki pracy łącznie 193 pracownikom. 

 
Ponadto przeprowadzono ogółem 12 kontroli pracodawców w zakresie postępowań 

powypadkowych oraz oceny ryzyka zawodowego. Celem realizowanego zadania było 
doprowadzenie do trwałej poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, poprzez 
likwidację lub istotne ograniczenie zagrożeń zawodowych. Ustalono, 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. Najwięcej 
problemów w zakresie postępowania powypadkowego dotyczyło precyzyjnego ustalania 
okoliczności wypadków przy pracy oraz określania faktycznych przyczyn tych wypadków. 
 
 

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

W ramach prowadzonej działalności kontrolnej dokonano weryfikacji przestrzegania 
obowiązujących przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładach zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych. Skontrolowano  
45 pracodawców prowadzących działalność gospodarczą z zakresu przedmiotowego tematu: 

- 26 pracodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez OIP  
w Białymstoku w ramach prowadzonej kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce 
drewna”,  

- 19 pracodawców, którzy nie podjęli współpracy prewencyjnej lub od niej odstąpili. 
 

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 
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organizowane przez OIP w Białymstoku bezpłatne szkolenia. W skontrolowanych zakładach 
pracę świadczyło 406 osób, w tym: 335 zatrudnionych w ramach stosunku pracy, 54 na 
podstawie umów cywilno-prawnych. Spośród skontrolowanych zakładów 33 zatrudniały  
do 9 osób, zaś 12 zatrudniających od 10 do 49 osób.  
 
W wyniku 45 kontroli inspektorzy pracy wydali 426 zarządzeń nakazowych, w tym: 

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

- 47 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn. 
Ponadto wystosowano 29 wystąpień zawierających 71 wniosków. Na pracodawców oraz 
osoby kierujące pracownikami nałożono 5 mandatów karnych, na łączną kwotę 5.100zł.  
 
Obszary najczęstszych nieprawidłowości: 

- techniczne środki ochronne - uchybienia dotyczące konstrukcji zastosowanych osłon lub 
innych urządzeń ochronnych bądź ich brak - stwierdzono w 33 skontrolowanych 
przedsiębiorstwach, 

- układ sterowania, oznakowanie - stwierdzono przypadki nieprawidłowego oznakowania 
elementów sterowniczych obrabiarek do drewna, tj. w sposób uniemożliwiający ich 
identyfikację,  

- ochrona przeciwporażeniowa - brak aktualnych pomiarów w tym zakresie był częstym 
przypadkiem, pracodawcy nie realizują obowiązku dokonania pomiarów skuteczności 
działania instalacji przeciwporażeniowej w obrabiarkach do drewna co najmniej raz na 
dwa lata - nieprawidłowości w w/w zakresie stwierdzono w 15 przypadkach, 

- ocena ryzyka zawodowego - brak okresowej aktualizacji oceny, brak identyfikacji 
najważniejszych zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy, braki 
w zakresie dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego - stwierdzono  
w 27 przypadkach. 

 
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.  
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W wyniku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy zakwestionowano 
łącznie ok. 163 maszyny, 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. 
 
Przykłady szczególnie istotnych nieprawidłowości  
 

 
 
Pilarka tarczowa produkcji 
rzemieślniczej. Nie zastosowano 
rozwiązań technicznych 
uniemożliwiających samoczynne 
uruchomienie obrabiarki (bez celowego 
zadziałania na układ sterowania), 
w przypadku ponownego dopływu 
napięcia zasilającego, po jego zaniku 
 

 
 
 
Pilarka tarczowa produkcji rzemieśl-
niczej. Dostępna strefa robocza tarczy 
piły poniżej powierzchni stołu robocze-
go. Brak urządzenia zatrzymywania 
awaryjnego, które powinno być dostęp-
ne z pozycji operatora. Brak osłony eli-
minującej możliwość bezpośredniego 
dostępu do strefy piły wolnej od 
skrawania poniżej powierzchni stołu. 
  

 
Pilarka ramowa pionowa F.O.D. - strona 
odbiorcza. Nie zapewniono 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. 
Nie zastosowano osłon lub innych urządzeń 
ochronnych eliminujących możliwość 
bezpośredniego dostępu do górnej części 
mechanizmu napędowego oraz noży tnących 
(nad walcami posuwowymi dociskającymi), 
dostępnych w trakcie pracy maszyny. Nie 
wyposażono maszyny w urządzenia 
zatrzymywania awaryjnego, które powinny 
być dostępne po stronie podawczej oraz 
odbiorczej przedmiotowej obrabiarki. 
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Pilarka ramowa pionowa F.O.D. - strona 
podawcza. Koła wózków nie zostały 
wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające chroniące stopę 
operatora. Nie opracowano instrukcji 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
obsłudze przedmiotowej maszyny, w 
której powinny być określone sygnały, po 
wydaniu których może nastąpić 
uruchomienie traka. 
 

 

Należy zaznaczyć, iż działania prewencyjne prowadzone w ramach kampanii „Włącz 
bezpieczeństwo przy obróbce drewna” spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem 
przedsiębiorców oraz w sposób pozytywny wpłynęły na kulturę pracy oraz poprawę 
bezpieczeństwa w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna. 
Zauważamy duże zainteresowanie problematyką dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, 
oraz mamy wiele zapytań od pracodawców oraz ich przedstawicieli odnośnie szkoleń oraz 
programów prewencyjnych prowadzonych przez nas w przyszłości. 

Pracodawcom, którzy pozytywnie zostali ocenieni po zakończeniu kontroli wręczono 
zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP, w roku sprawozdawczym 
wydano 17 takich zaświadczeń.   
 
 

BEZPIECZEŃSTWO W PRZEMYŚLE 
 

W ramach realizacji zagadnienia przeprowadzono 38 kontroli u przedsiębiorców 
reprezentujących zakłady przetwórstwa przemysłowego. Najczęściej występującymi 
nieprawidłowościami były naruszenia przepisów dotyczących urządzeń ochronnych  
w maszynach.  

Na 529 wydanych decyzji aż 146 wydano z rygorem natychmiastowej wykonalności 
(było to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego), 57 decyzji 
wstrzymujących eksploatację maszyn i 11 decyzji wstrzymujących wykonywane prace. 
Decyzje wydane z rygorem natychmiastowej wykonalności stanowią aż 38,21% wszystkich 
wydanych pracodawcom decyzji. Nieprawidłowości będące podstawą wydania tych decyzji 
obejmowały eksploatację maszyn bez wymaganych osłon niebezpiecznych elementów 
maszyn lub brak urządzeń ochronnych, które powinny uniemożliwiać dostęp do takich stref 
podczas pracy maszyn. 
 

 
 

 
Widok tokarki typ GH-1440K  

bez osłony uchwytu tokarskiego 

Widok odciągu taśmowego OT 600 z otwartą 
osłoną ruchomą, bez blokady i z otworem 

dostępu wykonanym bez zapewnienia odległości 
bezpieczeństwa - zapobiegających sięganiu 

kończynami górnymi do stref niebezpiecznych 
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Podczas kontroli stwierdzano, że pracodawcy często nie uwzględniają w ocenach 

ryzyka zawodowego wszystkich zagrożeń występujących przy wykonywanej przez 
pracowników pracy, nie dokonują aktualizacji ocen po wypadkach przy pracy, nie określają 
szczegółowo elementów maszyn stwarzających wskazane w ocenie ryzyka zawodowego 
zagrożenia. W tej grupie nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 39 decyzji (6,96% 
wszystkich decyzji) u 22 pracodawców. 

Do poziomu zagrożeń przyczyniają się dodatkowo niewłaściwe instrukcje bhp, które 
są zbyt ogólne. Często zapisy znajdujące się w instrukcjach zupełnie nie odnoszą się do 
faktycznych procesów pracy na danym stanowisku przez co nie określają zagadnień 
związanych z rzeczywistymi zagrożeniami podczas pracy. W wyniku przeprowadzonych 
kontroli wydano 33 decyzje (5,89% wszystkich decyzji) u 19 pracodawców (50% wszystkich 
pracodawców) w sprawie opracowania instrukcji bhp lub uzupełnienia istniejących instrukcji 
o brakujące wytyczne.  

 
 

BEZPIECZEŃSTWO W LEŚNICTWIE 
 
W 2018 roku przeprowadzono 22 kontrole przedsiębiorców (zwani dalej ZUL), 

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

Badanie zagadnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i w trakcie pracy 
dotyczyło to łącznie 134 osób, w tym 22 przedsiębiorców, 87 pracowników, 11 osób 
świadczących prace na podstawie umów zlecenia i 14 podwykonawców jednoosobowych, 
wykonujących prace w ramach samozatrudnienia. 
 
Nieprawidłowości w zakresie organizacji i wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych: 
- brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i zasad ich wykonywania oraz brak 

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (dotyczyło 3 zakładów, łączne 
zatrudnienie 7 pracowników), 

- wykonywanie prac na powierzchniach leśnych pomimo pozostawania na nich 
zawieszonych drzew (2 zakłady, łącznie 5 pracowników), 

- stosowanie niedozwolonych metod usuwania drzew zawieszonych (2 zakłady, łącznie  
11 pilarzy), 

- nie stosowanie wymaganych technik ścinki drzew, stwierdzono nagminne przecinanie 
zawiasy progów na pniakach lub brak progów na pniakach większości ścinanych drzew 
(3 zakłady), 

- brak zapewnienia wymaganego nadzoru nad wykonywaniem prac (3 zakłady, łączne 
zatrudnienie 48 pracowników), 

- brak zapewnienia dwuosobowego wykonywania prac związanych ze ścinką drzew na 
powierzchniach leśnych (2 zakłady, łączne zatrudnienie 11 pracowników), 

- wykonywanie rozładunku surowca żurawiem hydraulicznym, w sposób stwarzający 
bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia, pomocnicy przebywali w strefie 
niebezpiecznej zasięgu żurawia, w trakcie rozładunku drewna z forwardera. 

 
Ponadto w 6 zakładach, gdzie zatrudniano łącznie 13 pracowników, nie opracowano 

prawidłowej instrukcji technologicznej określającej zasady bezpiecznego wykonywania 
procesu pozyskiwania drewna. 

Kontrole stanu technicznego pilarek wykazały 4 przypadki stosowania niesprawnych 
technicznie urządzeń. Powyższe stwierdzono w 3 zakładach, a prace 4 urządzeniami 
wykonywało 4 pracowników. Nieprawidłowości dotyczyły eksploatacji niesprawnych 
technicznie pilarek łańcuchowych, użytkowanych lub przechowywanych na powierzchniach 
bez wymaganych zabezpieczeń- wychwytników piły łańcuchowej.  
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Kontrole stanu technicznego środków transportu wykazały 9 przypadków stosowania 
niesprawnych technicznie urządzeń. Powyższe dotyczyło: 
- eksploatacji w 5 zakładach 5 wciągarek linowych sprzężonych z ciągnikami zrywkowymi, 

które nie były wyposażone w osłony strefy niebezpiecznej wokół wałka przekazu mocy, 
 

 
 
- eksploatacji w 2 zakładach 2 łuparek sprzężonych z ciągnikami, które nie były 

wyposażone w osłony strefy niebezpiecznej wokół wałka przekazu mocy, 
- wykonywania w 1 zakładzie zrywki linowej wciągarką sprzężoną z ciągnikiem 

zrywkowym, która nie posiadała osłony chroniącej operatora przed urazem, jaki może 
wywołać zerwana lina zrywkowa, 

- wykonywania w 1 zakładzie zrywki linowej ciągnikiem LKT-81, który miał uszkodzone 
linki zrywkowe. 

 
W wyniku kontroli 33 żurawi hydraulicznych, stosowanych w 21 zakładach w procesie 

technologicznym mechanicznego pozyskiwania i zrywki drewna (24 przyczepki zrywkowe,  
3 harwestery, 3 forwardery i 3 głowice ścinkowe), w 3 zakładach stwierdzono łącznie  
6 przypadków użytkowania żurawi bez decyzji UDT, zezwalających na ich eksploatację. 
Powyższe dotyczyło każdorazowo braku pierwszych decyzji - w 4 przypadkach przyczepek 
zrywkowych i w 2 przypadkach głowic ścinkowych. 
 
 

TEMATY WŁASNE OIP  
 
  

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE WARZYW, 
OWOCÓW I MIĘSA  
 

W ramach realizacji ww. tematu w OIP Białystok przeprowadzono łącznie 11 kontroli, 
w tym 9 w zakładach przetwórstwa mięsnego i ubojniach oraz 2 w zakładach przetwórstwa 
owocowo warzywnego. 

W trakcie kontroli oraz po ich zakończeniu inspektorzy pracy wydali łącznie 
140 decyzji nakazowych. Ze względu na skalę występujących zagrożeń 39 decyzjom nadano 
rygor natychmiastowej wykonalności z art. 108 KPA oraz wydano 3 decyzje wstrzymania 
prac, 12 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i 1 decyzję skierowania pracowników  
do innych prac. Do pracodawców skierowanych zostało również 9 wystąpień zawierających 
21 wniosków.  

Przyczyną stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości był brak znajomości 
przepisów oraz niedostateczna znajomość zagrożeń i ich potencjalnych skutków. Część 
pracodawców przestała przywiązywać wagę do zachowania właściwego stanu technicznego 
eksploatowanych maszyn i urządzeń technicznych oraz właściwego przygotowania 
pracowników do wykonywania pracy (np. dopuszczanie ich do pracy bez aktualnych szkoleń 
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z zakresu bhp i badań lekarskich). Podczas analizy ocen ryzyka zawodowego stwierdzono, 
że część pracodawców nie uwzględniała wszystkich występujących w zakładzie zagrożeń,  
w szczególności na stanowiskach związanych z obsługą i eksploatacją maszyn i urządzeń 
technicznych. 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W WARSZTATACH SAMOCHODOWYCH  
 

Celem zadania było sprawdzenie przestrzegania prawa pracy w warsztatach 
samochodowych oraz eliminowanie nieprawidłowości i zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W ramach realizacji tematu przeprowadzono ogółem 33 kontrole.  
 
Najczęściej występujące nieprawidłowości, które stwierdzono podczas kontroli zagadnień 
związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy dotyczyły: 
- niewłaściwego przygotowania pracowników do wykonywania pracy, tj. brak badań 

lekarskich wstępnych i okresowych, brak szkoleń wstępnych z zakresu bhp oraz szkoleń 
okresowych w tym zakresie, 

- wyposażania stanowisk pracy w maszyny i urządzenia techniczne bez osłon elementów 
ruchomych tych maszyn, 

- braku aktualnych pomiarów ochrony podstawowej urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych,  

- niewłaściwego stanu pomieszczeń higieniczno- sanitarnych lub niedostatecznego ich 
wyposażenia, 

- braku badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 
Uzyskane efekty to usunięcie przez pracodawców nieprawidłowości stwierdzonych przez 
inspektorów pracy podczas przeprowadzonych kontroli, uregulowanych w drodze decyzji 
administracyjnych i wniosków. 
 

Dodatkowo inspektorzy pracy w 8 zakładach stwierdzili eksploatację 18 podnośników 
do podnoszenia samochodów oraz 3 zbiorników ciśnieniowych bez wymaganych decyzji 
Urzędu Dozoru Technicznego, co uregulowano w ramach współpracy z organami nadzoru  
i kontroli, powiadomieniem UDT.   
 
 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ENERGETYCE 
 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 14 kontroli w 14 zakładach 
zatrudniających 1.287 pracowników.  
 
Najczęściej występującymi nieprawidłowościami w zakresie organizacji pracy były: 
- brak lub nieprawidłowo sporządzone wykazy prac szczególnie niebezpiecznych, 
- nieaktualne wykazy prac, które winny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby, 
- nieprawidłowo opracowane instrukcje bezpiecznej organizacji prac w zakresie 

prowadzenia prac związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych, 
- brak realizacji obowiązku wydawania poleceń i dopuszczania do wykonywania prac  

w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego lub 
nieprawidłowości w tym zakresie. 

 
Kontrole prowadzenia dokumentacji eksploatowanych urządzeń energetycznych wykazały: 
- brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje eksploatacji urządzeń 

elektroenergetycznych oraz ciepłowniczych,  
- nieprawidłowości w zakresie zapoznawania pracowników z dokumentacją techniczną 

eksploatowanych urządzeń  energetycznych,  ciepłowniczych i elektrycznych. 
 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2018 
str. 60 

 

Kontrole wyposażenia w środki ochrony indywidualnej wykazały natomiast 
nieprawidłowości w 12 zakładach w zakresie ustalania odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej adekwatnych do występujących zagrożeń. Dla części pracowników nie 
zapewniono ochron w postaci hełmów, okularów i rękawic ochronnych, a w wielu 
przypadkach ww. sprzęt winien zostać niezwłocznie wycofany z użytkowania z uwagi zły 
stan techniczny i upływ terminu użytkowania. 
 
 

KONTROLA SPEŁNIENIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ  
DLA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 
 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 39 kontroli w zakładach pracy 
w zakresie dostosowania maszyn do wymagań minimalnych dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Przeprowadzone 
kontrole w podmiotach o różnych branżach działalności, wykazały uchybienia w zakresie 
działań organizacyjnych przeprowadzonych przez pracodawców, m.in.: 
- nie wywiązanie się z obowiązku rejestrowania wyników kontroli okresowych dla 

użytkowanych maszyn, 

- brak  dokumentacji techniczno- ruchowej maszyn i urządzeń technicznych, 

- brak instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń. 

Natomiast dokonując oceny stanu technicznego maszyn w zakresie spełniania wymagań 
minimalnych stwierdzone nieprawidłowości u kontrolowanych pracodawców dotyczyły: 
- braku osłon chroniących przed dostępem pracowników do stref niebezpiecznych lub 

stosowanie osłon nie spełniających wymagań w zakresie odległości bezpieczeństwa, 

- braku oznakowania elementów układów sterowniczych maszyn umożliwiających 

identyfikację funkcji realizowanych przez maszyny, 

- niewłaściwego zabezpieczenia maszyny przed możliwością samoczynnego uruchomienia 

się na skutek zaniku zasilania energią elektryczną i ponownym powrocie zasilania 

maszyny energią elektryczną, 

- braku wyposażenia maszyny w urządzenia zatrzymania awaryjnego. 

 
 
 
 
 
 

Brak bocznej osłony w przecinarce  
do cięcia rur i kształtowników 

 
 

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących dostosowania 
maszyn do przepisów w zakresie wymagań minimalnych, inspektorzy pracy wydali ogółem 
241 decyzji. Do pracodawców skierowano 50 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn  
i urządzeń technicznych. Ponadto w celu usunięcia zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzkiego 
wydano 80 decyzji obarczonych rygorem natychmiastowej wykonalności zgodnie  
z art.108 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego. 
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Warto zaznaczyć, że pracodawcy mieli obowiązek dostosowania sprzętu roboczego, 
przekazanego pracownikom do użytkowania przed dniem 1 stycznia 2003r., do wymagań 
określonych w wymienionych aktach prawnych do dnia 31 grudnia 2005r. Podkreślić również 
należy, że wymagania te nie były czymś zupełnie nowym. Większość z nich wynikała już  
z wcześniej obowiązujących przepisów prawa pracy - Kodeksu pracy i szczegółowych 
przepisów bhp przy wykonywaniu określonych prac bądź ustanowionych do stosowania  
w poszczególnych branżach. Skala nieprawidłowości nadal jest znaczna. 

 
 
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O URLOPACH WYPOCZYNKOWYCH  
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 

W 2018r. realizując to zadanie kontrolne łącznie przeprowadzono 29 kontroli,  
z czego:  20 kontroli w urzędach gminy, 5 kontroli w urzędach miasta, 3 kontrole  
w starostwach powiatowych, 1 w Urzędzie Marszałkowskim. Kontrolowane podmioty 
zatrudniały ogółem w ramach stosunku pracy 2.354 pracowników.  Kontrole  wykazały 
nieprawidłowości u 27 pracodawców. 
 
Rodzaje i liczba poszczególnych nieprawidłowości przedstawiają się następująco:  
- niewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w roku, w którym pracownik nabył do niego 

prawo - stwierdzono u 20 pracodawców, 
- nieudzielenie pracownikom urlopów „zaległych” do dnia 30 września następnego roku 

kalendarzowego - nieprawidłowości stwierdzono u 17 pracodawców w stosunku  
do 18 pracowników i obejmowały łącznie 175 dni i 7 godzin, 

- nieprzestrzeganie wymogu, aby co najmniej jedna część wypoczynku obejmowała nie 
mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych - stwierdzono w 12 urzędach, 

- nieprawidłowości w zakresie prawidłowego ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego - 
stwierdzono u 6 pracodawców i dotyczyły 12 pracowników. 

Główną przyczyną występujących nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopów 
wypoczynkowych jest niedostateczna znajomość przepisów prawa pracy przez pracowników 
obsługi kadrowej urzędów, a niekiedy ich lekceważenie. W ocenie pracodawców, przyczyną 
występujących nieprawidłowości jest przede wszystkim konieczność zapewnienia bieżącej 
obsługi urzędu, co niekiedy uniemożliwia wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych 
zgodnie z unormowaniami Kodeksu Pracy. Ponadto osoby reprezentujące kontrolowanych 
pracodawców tłumaczyły naruszenia przepisów o urlopach względami prywatnymi 
pracowników, którym zależy na wykorzystywaniu urlopu wypoczynkowego w wybranym 
przez siebie terminie. 
 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano do 27 urzędów 
wystąpienia zawierające 67 wniosków w zakresie przywrócenia naruszonego porządku 
prawnego. Stosowane przez inspektorów pracy środki prawne w formie wniosków  
w wystąpieniach przyczyniły się do zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących 
urlopów wypoczynkowych, a w szczególności dotyczących terminów wykorzystywania 
urlopów wypoczynkowych czy też podziału urlopu na części. W związku ze stwierdzonymi 
wykroczeniami związanymi z naruszeniami przepisów prawa pracy  nałożono 1 mandat 
karny na kwotę 1.000zł zastosowano 1 środek wychowawczy w postaci ostrzeżenia. Ponadto 
w ramach podjętych działań prewencyjnych udzielono 104 porady prawne.  
 

Wyniki czynności kontrolnych wskazują, że stan przestrzegania przepisów w zakresie 
udzielania urlopów wypoczynkowych w urzędach jest niezadowalający, zwłaszcza  
ze względu na nieprzestrzeganie przepisów o udzielaniu urlopu wypoczynkowego w roku,  
w którym pracownik nabył do niego prawo. Naruszenia przepisów w tym zakresie nie noszą 
znamion złośliwego działania pracodawcy, wynikają głównie z konieczności zapewnienia 
bieżącej obsługi urzędów.  
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PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
PREWENCYJNEJ  
 

 
PORADY PRAWNE I TECHNICZNE 
W okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu 
Pracy udzielili łącznie  26.925 porad prawnych i technicznych, tj.: 
 
●  w zakładach pracy udzielono łącznie 21.119 porad, w tym: 
            -  porad prawnych - 8.754, 
           -   porad technicznych - 10.449, 
             - porad dotyczących legalności zatrudnienia - 1.916. 
 
●  w siedzibie OIP oraz Oddziałach w Łomży i Suwałkach udzielono łącznie 5.806 porad, 
    z czego: 
            -  porad prawnych - 4.819, 
            -  porad  technicznych - 603, 
            -  porad dotyczących legalności zatrudnienia - 172, 
           -   innych - 212. 
 

W 2018r. udzielono łącznie o 26.293 porady mniej niż w 2017r. Powyższa różnica 
wynika z faktu, iż od listopada 2017r. porady telefoniczne udzielane były wyłącznie przez 
Centrum Poradnictwa Prawnego przy Głównym Inspektoracie Pracy. Natomiast  w siedzibie 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku oraz Oddziałach w Łomży i w Suwałkach 
pracownicy udzielali porad prawnych wyłącznie osobom zgłaszającym się osobiście. 
Najczęściej zadawano pytania dotyczące: 

- stosunku pracy (w tym zasad nawiązywania i rozwiązywania, trybu wydawania i treści 
świadectwa pracy) - 1. 623 porady, 

- wynagrodzenia za pracę - 1.147 porad, 

- czasu pracy -  602 porady, 

- urlopów wypoczynkowych - 410 porad. 
 
W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku 

wpłynęło 469 pisemnych bądź elektronicznych pytań prawnych. Udzielono 272 odpowiedzi, 
w  tym 173 pracownikom, 9 przedstawicielom związków zawodowych oraz 90 pracodawcom. 
W pozostałych przypadkach (179) pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy występowali 
o wskazanie danych osoby, od której pochodzi pytanie i jej adresu oraz przekazywali 
zapytania do innych okręgowych inspektoratów pracy według właściwości miejscowej. 
 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 
przykładowo odbyło się 9 nagrań programu radiowego „MASZ PRAWO”. W audycjach tych 
pracownicy Sekcji Prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy udzielali wyjaśnień z zakresu 
prawa pracy na tematy cieszące się największym zainteresowaniem. Pracownicy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku byli także gośćmi audycji „Gość Poranka”  
w Radio Białystok oraz udzielili wywiadu w TVP Białystok na temat wysokości minimalnej 
stawki godzinowej przysługującej zleceniobiorcom i usługodawcom oraz zmian  
do kodeksu pracy. 

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.  
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PROGRAMY PREWENCYJNO - INFORMACYJNE 
 

Szczególna uwaga przy realizacji programów prewencyjnych oraz w trakcie działań 
promocyjnych została zwrócona na promowanie bezpiecznych zachowań i wspieranie 
pracodawców w dążeniu do ograniczania zagrożeń skutkujących wypadkami przy pracy  
i chorobami zawodowymi. Należy podkreślić, że zmniejszenie narażenia na czynniki 
szkodliwe dla zdrowia lub ich likwidacja oraz poprawa ochrony przed chorobami 
zawodowymi stanowią priorytetowy cel strategii UE dotyczącej bezpieczeństwa i higieny 
pracy na lata 2014- 2020.  

W trakcie ostatnich lat, w tym także w roku 2018, 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 pracy.  

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. 
 

Konferencja rocznicowa w Białymstoku  
Jednym z głównych wydarzeń prewencyjno- promocyjnych na terenie naszego województwa 
była konferencja zorganizowana w dniu 07.06.2018r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim  
w Białymstoku, objęta honorowym patronatem Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. 

    
Organizatorem konferencji w imieniu Głównego Inspektora Pracy był Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Białymstoku we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim.  
 

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali Zastępca Głównego Inspektora Pracy 
Bogdan Drzastwa oraz Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk.  W spotkaniu 
uczestniczyli Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Marszałek Województwa 
Podlaskiego Jerzy Leszczyński. Ponadto uczestnikami konferencji byli współpracujący  
z Państwową Inspekcją Pracy przedstawiciele administracji publicznej, organów samorządu 
terytorialnego, a także innych państwowych organów nadzoru i kontroli, służb mundurowych, 
ponadzakładowych organizacji związków zawodowych, organizacji pracodawców, społeczni 
inspektorzy pracy oraz duszpasterze samorządowców i parlamentarzystów: dyrektor 
Wydziału Duszpasterstwa Archidiecezji Białostockiej Ks. dr Jarosław Grzegorczyk  
i Ks. mgr Jarosław Jóźwik - prawosławny duszpasterz samorządowców i parlamentarzystów 
województwa podlaskiego.  
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Zaprezentowane w trakcie konferencji prelekcje i prezentacje zapoznały uczestników 
spotkania z szerokimi obszarami współpracy PIP z organami administracji publicznej, 
samorządu terytorialnego, a także partnerami społecznymi. Szczególną uwagę poświęcono 
współpracy z innymi organami nadzoru i kontroli, w tym również ze służbami mundurowymi - 
zwłaszcza strażą graniczną, w różnych aspektach działalność naszego urzędu  
(z wyszczególnieniem kontroli legalności zatrudnienia, w tym cudzoziemców). Jednak 
głównym powodem samej konferencji i znakomitej większości prezentowanych materiałów 
był zbliżający się w styczniu 2019r. jubileusz 100- lecia Państwowej Inspekcji Pracy. 
Nawiązaniem do tego było również hasło przewodnie „Od wieku na rzecz ochrony pracy. 
Państwowa Inspekcja Pracy w 100- lecie Niepodległości Państwa Polskiego”.  
 
 
 
Rolę naszego urzędu na przestrzeni 
mijających lat, także w budowaniu 
państwowości polskiej, opisywał  
Zastępca Głównego Inspektora Pracy 
Bogdan Drzastwa.  
 

 
 
Historię tworzenia inspekcji pracy na ziemi białostockiej szczegółowo przedstawił Okręgowy 
Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk, jednocześnie nawiązując do bieżących zadań PIP  
i efektywności tej działalności.  
 
 
 
 
Uświetnieniem konferencji był występ 
Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie 
Kukułki” z wiązanką pieśni 
patriotycznych i tańców regionalnych. 
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Na zakończenie konferencji głos 
zabrał Józef Mozolewski, przewod-
niczący Zarządu Regionu Podlaskiego 
NSZZ ,,Solidarność’’, który nawiązał 
do wspólnej misji Państwowej  
Inspekcji Pracy i związków 
zawodowych, jaką jest ochrona  
świata pracy i praw pracowniczych. 
Podkreślił również potrzebę 
wzmocnienia PIP w celu zapewnienia 
efektywnej realizacji zadań.  

 
 

 

Program informacyjno- prewencyjny w budownictwie 
Realizacja wymienionego programu generalnie prowadzona była w trzech płaszczyznach, tj.:  

- działania informacyjno- edukacyjne kierowane głównie do firm o mniejszym zatrudnieniu, 
często podwykonawczych, nie posiadających rozbudowanych służb bezpieczeństwa  
i higieny pracy, 

- spotkania w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zawartego  
w 2016r. przez 17 firm branży budowlanej na terenie województwa podlaskiego, 

- kontynuacja rozpoczętego w 2015r. programu informacyjno- edukacyjnego kierowanego 
do studentów ostatnich lat kierunku budownictwa Politechniki Białostockiej w ramach 
Akademii Bezpieczeństwa w Budownictwie. 

 
W pierwszym obszarze działaniami prewencyjnymi w roku 2018 objęto pracodawców 

i przedsiębiorców wykonujących prace budowlane zarówno na mniejszych jak i większych 
terenach budów obiektów kubaturowych oraz budowy, modernizacji dróg (np. budowy Trasy 
Niepodległości w Białymstoku, czy też obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej 
S61). Powyższe czynności prowadzone były przede wszystkim bezpośrednio na terenach 
kontrolowanych budów, gdzie inspektorzy pracy na bieżąco udzielali informacji i porad, 
udostępniali materiały informacyjne dotyczące bezpiecznej pracy przede wszystkim  
z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych prowadzonych na wysokości,  
w wykopach oraz przy użyciu maszyn budowlanych.  
 
 
 
 

Mając na uwadze natomiast doświad-
czenia z lat poprzednich dotyczące 
wykonywania zadań przez nadzór tech-
niczny na budowach przez osoby o małym 
doświadczeniu, powyższe czynności obej-
mowały również pracowników general-
nych wykonawców.  
 

 
 

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.  
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Tradycyjnie przy organizowaniu tego 
rodzaju przedsięwzięć mogliśmy liczyć  
na profesjonalną pomoc ze strony 
Państwowej Straży Pożarnej. Oddział 
Ratownictwa PSP zaprezentował 
pozorowaną akcję ratowniczą na terenie 
budowy obiektu wiaduktu drogowego 
upadek z wysokości poszkodowanego 
(manekina) wyposażonego w środki 
ochrony indywidualnej zabezpieczające 
przed upadkiem z wysokości.  
  

 
W drugim obszarze kontynuowano w roku sprawozdawczym spotkania w ramach 

Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zawartego przez 17 firm branży 
budowlanej na terenie województwa podlaskiego.  
 
 
 
 

 
 

 
 
Ogółem odbyły się cztery takie spotkania, a jednym z podstawowych problemów 
omawianych na tych spotkaniach są  potrzeby standaryzacji wymagań bezpieczeństwa, oraz 
chęć wspólnej deklaracji dotyczącej wytycznych do opracowania Instrukcji Bezpiecznego 
Wykonywania Robót i stosowania przez pracowników odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej na terenach prowadzonych budów.   
 
 Trzecim z wymienionych podstawowych obszarów działalności prewencyjnej jest 
program "Akademia Bezpieczeństwa w Budownictwie” odbywający się na terenie Politechniki 
Białostockiej.  
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W Seminarium prowadzonym przez inspektorów pracy naszego okręgu wspólnie  
z Wydziałem Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej, Urzędem 
Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku, Komendą Miejską Policji w Białymstoku oraz 
Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku 
uczestniczyło 240 studentów kierunku budownictwa Politechniki Białostockiej.  
 

Włącz bezpieczeństwo pracy przy obróbce drewna 
Rok 2018 był ostatnim okresem prowadzonych działań Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Białymstoku w ramach trzy letniej kampanii „Włącz bezpieczeństwo pracy przy obróbce 
drewna”. W dniach 21 i 23 marca przeprowadzono szkolenia dla ostatniej grupy 
zaproszonych pracodawców z terenu działalności naszego okręgu. Łącznie we wszystkich 
szkoleniach, od IV kwartału 2016 r., zorganizowanych przez nasz okręg udział wzięło 99 
pracodawców tej branży. Stanowi to ok.30% wszystkich, do których skierowaliśmy 
zaproszenia. Uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładów na tematy ogólnych wymogów 
bezpiecznej organizacji prac, jak i identyfikacji zagrożeń wynikającej ze specyfiki tej branży. 
W trakcie szkoleń uczestnikom przekazano materiały pomocnicze, służące identyfikacji 
występujących w zakładzie nieprawidłowości i określeniu działań naprawczych 
prowadzących do ich wyeliminowania. Poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń podjęliśmy 
próbę dotarcia do szerokiego spektrum odbiorców, aby możliwie wszystkim umożliwić 
uzyskanie wiedzy w zakresie prowadzonej działalności. 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 działalności zakładu 
przekazane w trakcie spotkań  informacje i tzw. dobre praktyki.  
 

Program prewencyjny dla mikroprzedsiębiorstw  „Zdobądź Dyplom PIP”  
Program „Zdobądź Dyplom PIP” należy do najdłużej realizowanych programów 
prewencyjnych i jest skierowany do pracodawców wszystkich branż, zatrudniających  
do 9 pracowników.  

W roku 2018 zaprosiliśmy kolejnych pracodawców z grupy „mikroprzedsiębiorstw”  
do współpracy w ramach wymienionego programu. Z zaproszeń skorzystało  
24 pracodawców, którzy po wcześniejszym przeszkoleniu przystąpili do realizacji programu.   
 

 
 
Po zakończeniu przez pracodawców działań mających na celu dostosowanie swoich 
zakładów pracy do obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny 
pracy przeprowadzono kontrole sprawdzające, w wyniku których 16 pracodawców otrzymało 
Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy. Uroczystość wręczenia dyplomów przez okręgowego 
inspektora pracy odbyła się na podsumowaniu programów prewencyjnych OIP w dniu  
21 listopada 2018r.  w Centrum „ASTORIA”  w Białymstoku.  
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KONKURSY PROMUJĄCE POŻĄDANE POSTAWY W ZAKRESIE 
OCHRONY PRACY 
 

Konkurs „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” 
Do XXV edycji konkursu „PRACODAWCA - ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ”  
w roku 2018r. zakwalifikowano łącznie 11 zakładów pracy, z tego 5 w I kategorii, tj. do 50 
osób zatrudnionych, 4 w II kategorii, tj. od 51 do 250 osób zatrudnionych oraz 2 zakłady  
w kategorii III, tj. powyżej 250 zatrudnionych. Konkurs ten należy do najbardziej prestiżowych 
działań naszego urzędu.  
 
W wyniku wizytacji i dokonanej oceny 
komisja konkursowa postanowiła jak 
zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach nagrodziła: I kategoria - 
ZPHU  „JOBIMET” Józef Bardłowski w 
Zaściankach, II kategoria - DOMEL Sp. z 
o.o. w Łomży i w III kategorii IKEA 
Industry Poland Sp. z o.o. Oddział Orla 
w Koszkach. 

 
 

Konkurs „Buduj bezpiecznie”  
Konkurs „Buduj Bezpiecznie” skierowany do pracodawców z branży budowlanej OIP  
w Białymstoku zorganizował już po raz XVII.  Na podstawie dokonanej oceny komisja 
konkursowa postanowiła nagrodzić 3 wykonawców.  
 
 
 
Zwycięzcą tej edycji konkursu został 
generalny wykonawca budowy 
Centrum Kształcenia Praktycznego 
przy Zespole Szkół Budowlano - 
Geodezyjnych przy ul. Słonimskiej w 
Białymstoku - Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno- Usługowe „MARKBUD” 
Sp. z o.o. w Białymstoku. 

  
  

 
 

Konkurs młodocianych zatrudnionych w rzemiośle 
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku i Okręgowy Inspektorat Pracy  
w Białymstoku przy udziale Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 19 kwietnia 2018r.  
w siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku zorganizowały 
regionalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny 
pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Do tej części konkursu przystąpiło  
16 uczniów reprezentujących cechy rzemiosł zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej  
i Przedsiębiorczości w Białymstoku.  
Pierwsze miejsce zajął uczeń zawodu mechanik pojazdów samochodowych Patryk 
ronakowski, reprezentujący Cech Rzemieślników i  Przedsiębiorców w Augustowie, który  
w 23 maja 2018r. na etapie centralnym w Warszawie znalazł się w finałowej szóstce 
konkursu.  
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Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” 
W dniu 15.02.2018r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zorganizował finał 
regionalny konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”. Miejscem spotkania finału była aula 
Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Konkurs, który zorganizowano po raz 
piąty, jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest 
popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz inspirowanie młodych ludzi do 
podnoszenia poziomu wiedzy w tym zakresie.  
Laureatami konkursu zostali: 
- I miejsce - Kostecka Ewelina - Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku, 
- II miejsce - Jurewicz Szymon - II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku,  
- III miejsce - Biełaga Dorota - Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku. 
 

 
 
 
Zastępca Okręgowego 
Inspektora Pracy 
Jarosław Janowicz 
z laureatami  finału etapu 
wojewódzkiego 

 
 

Z przyjemnością informujemy, że drugie miejsce na etapie centralnym w Warszawie 
zdobyła Ewelina Kostecka z Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych w Białymstoku, 
która rok wcześniej uplasowała się na czwartym miejscu tego konkursu.  
 
 
 
 
 
 
 
Laureaci etapu centralnego  
z Głównym Inspektorem Pracy  
 

 
 

Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” 
Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” cieszy się co roku coraz większym 
zainteresowaniem ze strony 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 lipca 2018r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku 
odbyło się podsumowanie XVI edycji tego konkursu - etap wojewódzki. Organizatorami 
tegorocznej edycji konkursu były: OR KRUS Białystok, OIP Białystok, PUW, UMWP, PODR 
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Szepietowo, PIR, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, OR ARMiR i KW PSP 
Białystok. Do tegorocznego edycji stanęło 55 gospodarstw z terenu naszego województwa.  
W etapie wojewódzkim komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujących rolników: 
I miejsce - Urszula i Bartłomiej Micun - Chodorówka Stara Kolonie gm. Suchowola 
II miejsce -  Milena i Kamil Chodniccy - Kumelsk gm. Kolno 

III miejsce - Emilia i Krzysztof Horaczy - Kolonia Dryga gm. Suchowola 
 

 
Państwo Miecunowie - I miejsce w konkursie 

 
 

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 2017/2018 Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku kontynuował 
działania w tym programie. W ramach tego programu szkoleniami zostało objętych 627 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 55 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 
Inspektorzy pracy naszego okręgu corocznie aktywnie uczestniczą w szkoleniach 
Społecznych Inspektorów Pracy. Najczęściej są to przeprowadzone spotkania szkoleniowe  
w Klubie Społecznego Inspektora Pracy, działającego przy Regionie Podlaskim  
NSZZ „Solidarność”. Prowadzone są również szkolenia na podstawie indywidualnych 
zgłoszeń kierowanych do kierownictwa naszego urzędu. W 2018r. w różnych tematycznie 
szkoleniach prowadzonych przez pracowników OIP uczestniczyło 166 SIP-ów.  

 
 

TURNIEJ O „SREBRNĄ SIEKIERĘ NADLEŚNICZEGO” 
 
W ramach realizacji własnych działań prewencyjno- promocyjnych, Okręgowy Inspektorat 
Pracy w Białymstoku współorganizował konkurs drwali "O Srebrną Siekierę Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Rudka". Była to już XIII edycja tego konkursu, która odbyła się w dniu 
27.09.2018r. na terenie Leśnictwa Wdowin. Do zawodów przystąpiło 42 zawodników, 
świadczących prace w 6 zakładach usług leśnych oraz 4 Komendach Powiatowych 
Państwowej Straży Pożarnej. Najlepsze wyniki osiągnęli: 
- I miejsce Grzegorz Karol Radziszewski, 
- II miejsce Adam Bobel, 
- III miejsce Tomasz Dobosz. 
Nagroda przechodnia „Srebrna Siekiera”, jako trofeum zespołowe, w tym roku trafiła do rąk 
Wiesława Wagnera, właściciela zakładu usług leśnych. Zatrudniani przez niego pracownicy 
w klasyfikacji łącznej uzyskali największą liczbę punktów. 
 

  

 

  
W ramach nagród indywidualnych Okręgowy 

Inspektor Pracy przyznał nagrodę  
za zajęcie II miejsca  

- tradycyjnie była to pilarka profesjonalna. 
 

Ponadto Okręgowy Inspektor Pracy uhonoro-
wał Grzegorza Marka Godlewskiego, Nadleś-

niczego Nadleśnictwa Rudka grawetonem 
pamiątkowym, w uznaniu wieloletnich działań 
Pana Nadleśniczego w promowaniu bezpie-

cznych metod wykonywania prac w lesie. 
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KAMPANIA INFORMACYJNO-PREWENCYJNA 
„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” 
 

Działania promujące zasady bezpiecznej pracy w rolnictwie prowadzone są corocznie 
w wielu różnorodnych obszarach. W 2018 roku pracownicy OIP Białystok zajmujący się tym 
zakresem prewencji uczestniczyli m.in. w prelekcjach w szkołach, w szkoleniach rolników, 
organizowali lub współorganizowali konkursy dla różnych grup wiekowych oraz prowadzili 
wizytacje prac, głównie na polu. Odbyło się wiele spotkań z partnerami społecznymi,  
w czasie których ustalano na bieżąco szczegóły prowadzonych działań. W ciągu roku 
odbywały się spotkania Powiatowej Komisji ds. BHP w rolnictwie indywidualnym w Sejnach  
i Wojewódzkiej Komisji ds. BHP w rolnictwie indywidualnym.  

W trakcie kampanii żniwnej aktywnie współpracowano z mediami regionalnymi: TVP 
Białystok, Polskim Radiem Białystok, Radien Nadzieja oraz lokalną prasą fachową 
(Podlaskie AGRO, Wiadomości Rolnicze i Agroizba). Szczególnie dużo informacji 
zamieszczano na stronach internetowych m.in. samorządów lokalnych i 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 dla rolników 
indywidualnych zorganizowano przy współpracy ze spółdzielnią mleczarską w Piątnicy.  
 

Nadal dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy organizowane przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Białymstoku. Najważniejszym z nich był konkurs „Żniwa mogą być 
bezpieczne” podsumowany w czasie w trakcie Święta Dziękczynienia za zebrane plony - 
dożynki wojewódzkie 2018 odbywającego się w Wigrach. 

 

 
 
W roku sprawozdawczym wymieniony konkurs odbył się po raz 21, a w trakcie tej edycji 
przeprowadzono 453 wizytacje prac żniwnych, przy których pracowało 511 rolników  
i członków ich rodzin. Ostatecznie nagrody przyznano:  
- I miejsce Marcin Górny - Wólka nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa 
- II miejsce Bogusław Rutkowski Sawino nagroda ufundowana przez OIP Białystok 

- III miejsce Jan Putra Suwałki nagroda ufundowana przez OR KRUS Białystok. 

Okręgowy Inspektorat Pracy prowadzi także akcję promocyjną „Żniwa mogą być 
bezpieczne” w czasie której, przeprowadzane są wizytacje prac żniwnych, połączone  
z doradztwem i przekazywaniem materiałów edukacyjnych rolnikom wykonującym prace.  
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Znaczną część działań prewencyjnych w tym temacie poświęcamy najmłodszym, 
tj. uczniom, dzieciom i młodzieży środowisk wiejskich. Są to różnego rodzaju spotkania 
szkoleniowe, pogadanki, konkursy, pokazy itp.  
 

 

 

 
Szkolenia w szkołach podstawowych  
i w czasie wakacyjnego wypoczynku  

dzieci i młodzieży 

 
Laureaci konkursu dla dzieci (Krasnopol) 

 

 
Największy z konkursów to „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” - finał 

przeprowadzony był z udziałem 18 uczniów wyłonionych w czasie eliminacji szkolnych  
w roku 2017.  

Współorganizatorami konkursu są Oddział Regionalny Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku oraz Okręgowy Inspektorat Pracy  
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. 
 

Mnóstwo satysfakcji przynoszą działania prowadzone wśród najmłodszych. W roku 
2018 w ogólnopolskim konkursie plastycznym współorganizowanym przez PIP oceniono 
ponad 2.700 prac nadesłanych z szkół województwa podlaskiego. Ocena rzeczywistości 
poprzez oczy najmłodszych zawsze budzi refleksje.  
 
Poniżej prezentujemy prace laureatów I miejsc w dwóch grupach wiekowych. 
 

  
 

I miejsce –  
SP Nr 1 Wysokie Mazowieckie - Miłosz Krajewski 

 
I miejsce 

Hubert Choiński ZSP Fasty klasa I 
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PODSUMOWANIE  
 

STAN OCHRONY PRACY  
 

W roku 2018 inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 3.362 kontrole. Skontrolowano 
ogółem 2.954 podmioty gospodarcze. Kontrolami objęto ogółem 107.916 osób wykonujących 
pracę. Po zakończonych kontrolach inspektorzy pracy wydali ogółem 13.877 decyzji 
nakazowych, w tym 4.371 decyzji ustnych. Ponadto wystosowano 12.420 wniosków  
w wystąpieniach oraz wydano 468 poleceń ustnych.  

Zakończone kontrole, w 664 przypadkach nie spowodowały zastosowania środków 
prawnych. Do pozostałych zakładów skierowano średnio 5,15 decyzji administracyjnej w celu 
usunięcia naruszeń przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Pracodawcy, do momentu sporządzenia sprawozdania, potwierdzili realizację 11.403 decyzji, 
tj. ok. 82% (w roku 2017 - 85%) oraz 9.815 wniosków skierowanych w wystąpieniach, tj. 79% 
(w roku 2017 - 82%).  Dodatkowo należy podkreślić niewielki procent decyzji niewykonanych, 
których liczbę stwierdzono w trakcie kontroli, tj. po sprawdzeniu 5.822 decyzji nakazowych 
stwierdzono brak wykonania dotyczący 120 decyzji – 2,1 %.  
 
Efektem działalności inspektorów pracy było w szczególności wyeliminowanie przez 
pracodawców stwierdzonych nieprawidłowości. Zakres tych uchybień od kilku lat jest bardzo 
zbliżony i dotyczy najczęściej obszarów: 
- przygotowania pracowników do wykonywania pracy,  
- eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń technicznych,  
- stanowisk i procesów pracy, 
- urządzeń i instalacji energetycznych.  
  

Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy warto zauważyć, że liczba kontroli  
w porównaniu do roku poprzedniego jest niemal identyczna (jest większa jedynie o 0,84%), 
natomiast liczba decyzji nakazowych wydanych średnio na jedną kontrolę wynosi 5,15 i jest 
niższa od odnotowanej w roku ubiegłym (tj. 5,56). 

Porównując liczbę stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie bezpośredniego 
zagrożenia życia i zdrowia pracowników za rok miniony do roku 2017 odnotowaliśmy spadek 
liczby tych decyzji, tj. inspektorzy pracy wydali 254 decyzje wstrzymania prac, tj. o 15,6% 
mniej niż w roku poprzednim (w roku 2017 wydano 301 decyzji), a także 460 decyzji 
wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń ze względu na fakt, że ich eksploatacja 
powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, tj. o ok. 3,8% mniej  
(w roku 2017 tych decyzji było 478). Wymieniony środek prawny stosowany jest przez 
inspektorów pracy głównie w sytuacji, gdy przy maszynie (urządzeniu) w chwili kontroli nie 
ma pracowników obsługi, natomiast sama maszyna lub urządzenie jest podłączona do 
zasilania i może być w każdej chwili uruchomiona. Ten środek prawny w znacznym stopniu 
uzupełnia działania kontrolne w zakresie eliminowania zagrożeń na stanowiskach pracy. 

Trzecim rodzajem decyzji wydawanej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia  
i zdrowia pracowników jest decyzja skierowania pracowników do innych prac. W roku 
sprawozdawczym wydano 158 takich decyzji, tj. o 1,3% więcej niż w roku 2017 (156 decyzji). 
Zbliżona liczba wydanych decyzji łączy się również z porównywalną liczbą pracowników, 
których decyzje skierowania do innych prac dotyczyły, tj. w roku 2018 decyzjami objęto 349 
pracowników, tj. o 4 pracowników mniej do roku poprzedzającego (1,1%). Decyzje 
skierowania, podobnie jak w latach poprzednich, wydawano głównie w budownictwie  
– 53%, w handlu i naprawach - 16% oraz w przetwórstwie przemysłowym – 14%.  

Decyzje wstrzymania prac dotyczą również tych samych branż, a dodatkowo stopień 
procentowy wydanych decyzji jest porównywalny, tj. budownictwie – 62%, przetwórstwie 
przemysłowym – 18% oraz w handlu i naprawach - 7%. 



Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2018 
str. 75 

 

Również obszary zastosowanych decyzji nakazowych są podobne jak w roku 
ubiegłym i dotyczyły głównie przygotowania do pracy, maszyn i urządzeń technicznych oraz 
stanowisk i procesów pracy.    
  

Tradycyjnie jednym z głównych czynników oceny stanu bezpieczeństwa i higieny 
pracy jest stan wypadków przy pracy osób wykonujących pracę. W roku 2018 inspektorzy 
pracy zbadali 136 zdarzeń zgłoszonych do naszego urzędu w ramach realizacji obowiązku 
pracodawcy zgłaszania wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. W ramach tych 
wypadków poszkodowanych zostało ogółem 147 pracowników, w tym 12 osób poniosło 
śmierć i 29 osób doznało ciężkiego uszkodzenia ciała.  

Oceniając przedstawioną statystykę należy zwrócić uwagę na liczbę wypadków ze 
skutkiem śmiertelnym. Nie tylko nie ograniczono liczby poszkodowanych w tej grupie,  
ale w stosunku do roku poprzedniego odnotowano o dwie ofiary śmiertelne więcej. Ponadto 
należy zwrócić uwagę na fakt, że w roku sprawozdawczym aż 4 osoby poniosły śmierć  
w zakładach prowadzących działalność w dziale „rolnictwo, leśnictwo”. Jest to stan 
odmienny od lat poprzednich, gdy praktycznie cała statystyka wypadkowa, w tym 
dotycząca zdarzeń z najpoważniejszymi obrażeniami, kumulowała się w czterech 
branżach, tj. budownictwo, przetwórstwo przemysłowe, transport i magazynowanie oraz 
handel i naprawy. Odnotowany został co prawda spadek liczby poszkodowanych  
w wypadkach ze skutkiem ciężkiego uszkodzenia ciała o 8 osób, tj. z 37 w roku 2017 do 29 
w roku sprawozdawczym, ale nadal ten wskaźnik jest na wysokim poziomie. W pozostałych 
wskaźnikach statystyki są bardzo zbliżone, dotyczy to zarówno samych zdarzeń,  
jak i najczęściej powtarzających się nieprawidłowości.  
 

Poza opisanym w pierwszej części podsumowania stanem bezpieczeństwa i higieny 
pracy w skontrolowanych w 2018r. zakładach, oceniany był stan przestrzegania zagadnień  
z zakresu prawnej ochrony pracy i legalności zatrudnienia.  

 
W 2018 roku w związku z wejściem w życie od 1 marca ustawy z dnia 10 stycznia 

2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni i nowelizacją 
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy pracy podjęli się realizacji nowego 
zadania dotyczącego kontroli w zakresie stosowania się placówek handlowych do zakazu  
i ograniczenia handlu w dni objęte tym zakazem. Niniejsze podsumowanie dotyczy więc 
również tego nowego, istotnego obszaru działalności organów PIP. 

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych w tym zakresie ustalono, że 
stosunkowo niewielu przedsiębiorców w 2018r. naruszyło przepisy o ustawy o ograniczeniu 
handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (9,1% objętych kontrolami). Sporadyczne 
były przypadki więcej niż jednokrotnego złamania zakazu. Podkreślić należy, że naruszenia 
te w zdecydowanej większości dotyczyły niewielkich sklepów osiedlowych lub 
zlokalizowanych w małych miejscowościach. Poza dwoma wyjątkami, placówki 
wielkopowierzchniowe w dni objęte zakazem handlu były zamknięte.  

Oczywiście w niedziele i święta zgodnie z prawem czynne były sklepy, w których 
handel prowadzili właściciele. Wobec niedoskonałości przepisów ustawy i biorąc pod uwagę 
wykładnię, nie były kwestionowane przypadki prowadzenia handlu przez członków rodziny 
właścicieli. Otwarte też były sklepy korzystające z licznych wyłączeń ustawowych od zakazu 
handlu, w szczególności posługujące się statusem placówki pocztowej. Możliwość taka była 
początkowo uznawana za co najmniej wątpliwą i kwestionowana przez inspektorów pracy, 
jednakże orzecznictwo sądowe pośrednio usankcjonowało prawo do korzystania  
z ustawowego wyłączenia tych placówek od zakazu handlu prowadzonego przez inne osoby 
niż właściciele lub członkowie ich rodzin.  
 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2018 r. w zakresie prawnej ochrony pracy  nie 
wskazują na pogorszenie stanu przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy, 
a w zakresie realizacji obowiązku wypłaty wynagrodzenia widoczna jest pewna poprawa, co 
dotyczy zwłaszcza firm zatrudniających większą liczbę pracowników. Wynika to w dużej 
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mierze z sygnalizowanego wzrostu gospodarczego i w konsekwencji dobrej sytuacji 
finansowej wielu przedsiębiorców. Poprawa ta w znacznej mierze znajduje swoje 
odzwierciedlenie w spadku liczby pracodawców, do których w 2018 r. kierowane były nakazy 
dotyczące wypłacenia wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń. Dotychczas, do 2017 
roku, liczba pracodawców, do których je kierowano, oscylowała w granicach 43- 46. 
Natomiast w 2018r. adresatami nakazów wypłaty była znacznie mniejsza liczba  
pracodawców, a mianowicie 26 i w większości nie były to firmy zatrudniające wielu 
pracowników. Mniejsza liczba pracodawców, do których kierowano nakazy wypłaty 
wynagrodzenia i innych świadczeń nie wynikała jednak ze zmniejszenia aktywności organów 
PIP w zakresie stosowania tego środka prawnego. Jest natomiast efektem poprawy ogólnej 
sytuacji ekonomicznej rzutującej na możliwości finansowe większości pracodawców,  
co z kolei przekłada się na terminowe wypłacanie wynagrodzeń. Należy bowiem  mieć na 
uwadze, że nakazy wypłaty mogą dotyczyć tylko świadczeń oczywiście należnych, a więc 
bezspornych i w praktyce najczęściej były stosowane w przypadku pracodawców mających 
problemy finansowe uniemożliwiające terminową wypłatę wynagrodzenia. W konsekwencji 
skutkiem zmniejszenia liczby decyzji płacowych w 2018 r. jest to, że łączna kwota 
wynagrodzenia i innych należności pracowniczych wypłaconych w wyniku realizacji środków 
prawnych jest niższa od kwot uzyskanych w latach ubiegłych. Łącznie pracodawcy 
wypłacili 2.735.580,43 zł dla 5.196 pracowników, przy czym w związku z mniejszą liczbą 
pracodawców - adresatów decyzji płacowych, w odróżnieniu od poprzednich lat, największy 
udział w tej kwocie stanowiły świadczenia pieniężne wypłacone w wyniku wystąpień 
inspektorów pracy, a więc zwykle różnego rodzaju dodatki do wynagrodzenia, w tym za 
pracę w godzinach nadliczbowych, niewypłacane najczęściej z innych przyczyn niż problemy 
finansowe, tj. w wyniku nieznajomości przepisów lub błędnych metod obliczania (1.443.652zł 
– 4.073 pracownikom). Podkreślić należy, że skuteczność decyzji i innych środków prawnych 
zastosowanych przez inspektorów pracy w zakresie wypłaty wynagrodzenia była przy tym 
znaczna i w przypadku decyzji wypłacono 81,2% kwoty wymagalnej. Brak realizacji decyzji,  
o ile nie był spowodowany likwidacją pracodawcy, skutkował podejmowaniem działań 
egzekucyjnych. 
 

 Wprawdzie ze sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań kontrolnych wynika, że 
coraz częściej to pracodawcy poszukują  wykwalifikowanych pracowników, narzekając na 
trudności w pozyskaniu kadry, to jednak mimo lepszej sytuacji gospodarczej, część 
pracodawców nadal dąży do ograniczania kosztów osobowych. 

W przypadku zatrudnianych pracowników dążenie to znajduje swoje odzwierciedlenie  
w tendencji do ukrywania faktycznego czasu pracy poprzez nierzetelne prowadzenie 
dokumentacji dotyczącej czasu pracy lub całkowite nieewidencjonowanie czasu pracy 
pracowników. Wynika to z kontroli przeprowadzonych w 2018r. które wykazały, że nadal 
najczęściej wykrywane naruszenia polegały właśnie 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, występujące od lat problemy dotyczą nieprzestrzegania obowiązku 
zapewnienia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 
i nierekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych i dniach wolnych, a niekiedy także  
i pracowników. Pomimo funkcjonowania  korzystnych dla pracodawców rozwiązań rozwiązań 
prawnych, takich jak  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, a także zatrudnianiu z naruszeniem 
przepisów o 11-godzinnym odpoczynku dobowym i 35-godzinnym odpoczynku tygodniowym. 
W oparciu o wyniki działalności kontrolnej i mając na uwadze zasadność niemal połowy 
skarg w zakresie czasu pracy stwierdzić można, że zasadniczo w 2018 roku nie odnotowano 
poprawy stanu przestrzegania przepisów o czasie pracy. 
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Wyrazem dążenia do ograniczania kosztów osobowych jest również zjawisko 

nadużywania zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach zatrudnienia 
charakterystycznych dla cech stosunku pracy. Pomimo, że przepisy Kodeksu pracy 
wskazują, że w sytuacji świadczenia pracy w takich warunkach  powinna być zawarta umowa 
o pracę, to nadal chętnie zawiera się umowy zlecenie lub nawet o dzieło. Zawieranie umów 
cywilnoprawnych ma m.in. na celu obejście przepisów o czasie pracy, w tym o 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. Zawieraniu umów cywilnoprawnych nawet w warunkach zatrudnienia 
wskazujących na istnienie  stosunku pracy  sprzyjało również ustalenie minimalnej stawki 
godzinowej z tytułu części umów cywilnoprawnych na poziomie, który zapewnia  
za przepracowanie liczby godzin odpowiadającej nominalnemu czasowi pracy obliczonemu 
zgodnie z Kodeksem pracy, wynagrodzenie wyższe niż w przypadku osób zatrudnionych na 
podstawie umów o pracę. Tym niemniej inspektorzy pracy w przypadkach ustalenia w trakcie 
kontroli zatrudnienia noszącego cechy stosunku pracy wydawali polecenia ustne lub 
kierowali wystąpienia dotyczące zawarcia umów o pracę w miejsce dotychczasowych umów 
cywilnoprawnych. 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 245 osobami, z którymi uprzednio zawarte były 
umowy cywilnoprawne.  
 

Już drugi rok sprawdzano też stosowanie przepisów ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu w części gwarantującej osobom zatrudnionym na podstawie umów zlecenie 
i innych umów o świadczenie usług minimalną stawkę za wykonanie pracy w ramach takich 
umów. Kontrole przeprowadzone w 2018r. wykazały, że podobnie jak w 2017 przepisy w tym 
obszarze były dosyć często naruszane, chociaż dotyczyło to głównie wymogów 
formalnoprawnych w zakresie treści umów, terminów wypłaty itp., rzadko zaś istotnych 
kwestii zaniżenia wynagrodzenia.  
 

Kontrole w zakresie stosowania przepisów o urlopach wypoczynkowych, w tym 
przeprowadzone w jednostkach samorządu terytorialnego wykazały, że zwykle występujące 
naruszenia to nieprzestrzeganie wymogu, aby co najmniej jedna część wypoczynku 
obejmowała nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych i nieudzielanie urlopu w roku,  
w którym pracownik nabył do niego prawo, a nawet do 30 września roku następnego.  
Na szczęście wprawdzie naruszenia te występują u wielu pracodawców, ale dotyczą zwykle 
niewielkiej grupy pracowników. Pomimo tych uchybień stwierdzić więc można, że generalnie  
nie prawo do wypoczynku urlopowego jest przez pracodawców respektowane, co ma swoje 
odzwierciedlenie w stosunkowo niewielkiej 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.  

 
Podobnie jak w latach ubiegłych, jednym z istotniejszych celów kontroli inspektorów 

pracy było zwalczanie wszelkich form nielegalnego zatrudniania. W obszarze tym kontrole 
PIP wskazują na utrzymującą się tendencję do naruszania podstawowych wymogów 
prawnych związanych z powierzaniem pracy. W 2018r. na 7.509 osób (obywateli polskich) 
objętych kontrolą legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 546 osób świadczyło 
pracę nielegalnie (brak umowy w wymaganej formie, niezgłoszenie do ubezpieczenia 
społecznego oraz niepoinformowanie przez bezrobotnych PUP o podjęciu zatrudnienia),  
488 osób świadczyło pracę bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego lub zostali 
zgłoszeni do ubezpieczenia po obowiązującym prawem terminie. Przyczyną nielegalnego 
powierzania pracy są niewątpliwie wysokie koszty związane z zatrudnianiem pracowników 
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ponoszone przez przedsiębiorców. Działania takie wynikały niejednokrotnie z umyślnego 
postępowania  przedsiębiorców. Również w przypadku części osób zatrudnianych 
nielegalnie, taka forma pracy była zgodna z ich zamiarem uzyskania dodatkowego, 
nieopodatkowanego zarobku.  Zwalczanie tego zjawiska jest niezwykle trudne, gdyż 
sprzyjają temu obowiązujące przepisy prawa cywilnego, zezwalające na powierzanie pracy 
zarobkowej na podstawie ustnych umów np. zlecenia czy też o dzieło. W konsekwencji 
występują znaczne trudności w udowodnieniu, że zamiarem zatrudniania na podstawie 
umowy ustnej jest obejście przepisów ubezpieczeniowych i podatkowych. W przypadku 
kontroli strony zwykle twierdzą, że brak potwierdzenia umowy na piśmie nie dotyczy umowy 
o pracę, a pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej wykonywanej ustnie od  jednego do 
kilku dni (mniej niż 7 w związku z terminem zgłoszenia do ZUS), jest to bowiem dozwolone  
i nie grozi żadnymi sankcjami. 

Inny problem dotyczy zatrudniania cudzoziemców. Z analizy dokumentacji 
pokontrolnej i obserwacji podlaskiego rynku pracy wynika, że  przedsiębiorcy i rolnicy coraz 
częściej powierzają pracę cudzoziemcom, w związku z brakiem pracowników na lokalnym 
rynku pracy. Jednocześnie przeprowadzane przez inspektorów pracy kontrole wykazały, że 
w ostatnich latach, w tym w 2018r. znacznie wzrósł problem nagminnego naruszania 
przepisów w zakresie nielegalnego zatrudniania cudzoziemców poprzez powierzanie pracy  
bez dopełnienia obowiązków związanych z wpisaniem do ewidencji oświadczeń, 
zatrudniania na innych warunkach niż warunki określone w oświadczeniach oraz powierzanie 
pracy bez potwierdzania na piśmie warunków zatrudnienia. Naruszenia te stwierdzano 
głównie w branży budowlanej. 

Podsumowując stwierdzić można, że dane statystyczne z kontroli przeprowadzonych 
w 2018r. wskazują, iż stan przestrzegania przepisów prawa pracy jest wciąż 
niezadowalający, pomimo, że uwidoczniła się poprawa w zakresie realizacji obowiązku 
wypłaty wynagrodzenia za pracę. Ocena ta wynika głównie ze skali naruszeń przepisów 
bezpieczeństwa pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia  
oraz  czasu pracy.  
 
 


