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I. WPROWADZENIE 

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem nadzoru i kontroli 

przestrzegania prawa pracy. Podstawę działania i zakres uprawnień PIP określa ustawa  

z 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 404 ze 

zm.)  oraz Statut stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 7 Marszałka Sejmu z dnia 27 sierpnia 

2007r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M.P. z 2007r. Nr 58, poz. 657). 

 

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

powołana przez Marszałka Sejmu R.P. Rada Ochrony Pracy. Państwową Inspekcją Pracy 

kieruje, powołany przez Marszałka Sejmu - Główny Inspektor Pracy, przy pomocy zastępców  

i okręgowych inspektorów pracy.  

W roku 2013 wskutek zmiany przepisów prawa pracy zniesiony został obowiązek 

informowania, przez przedsiębiorców, Państwowej Inspekcji Pracy o rozpoczęciu prowadzenia 

działalności gospodarczej. Z kolei na pracodawców, którzy w oparciu o obowiązującą od 23 

sierpnia 2013r. nowelizację Kodeksu pracy podpiszą porozumienie dotyczące stosowania 

przedłużonego okresu rozliczeniowego, ustawodawca nałożył obowiązek przekazania 

właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy kopii przedmiotowego porozumienia. 

 

*   *   * 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku kierowany przez Okręgowego Inspektora 

Pracy oraz dwóch Zastępców: ds. Prawno - Organizacyjnych oraz ds. Nadzoru, działa na 

terenie województwa podlaskiego. W Łomży i Suwałkach znajdują się oddziały kierowane przez 

nadinspektorów pracy - Kierowników Oddziałów. 

Przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Białymstoku działa, pełniąc rolę opiniodawczo-

doradczą, Podlaska Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Przedstawiciel 

Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku pełni funkcję sekretarza Wojewódzkiej Komisji 

d.s. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie Indywidualnym. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku funkcjonuje 7  sekcji ds. nadzoru, w 

których skład wchodzą inspektorzy pracy przeprowadzający kontrole, w tym  sekcja legalności 

zatrudnienia, oraz sekcje: prawna, prewencji promocji i badania wypadków przy pracy, analiz i 

informatyki, organizacji, finansowo - księgowa . 
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Koordynacją działalności kontrolnej zespołów inspektorów pracy - sekcji nadzoru, 

legalności zatrudnienia, prewencji promocji i badania wypadków przy pracy oraz prawnej 

zajmują się nadinspektorzy, którzy przeprowadzają także kontrole. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2013r. zatrudnionych 

było 103 pracowników (jeden w niepełnym wymiarze czasu pracy). 

 

Spośród 103 pracowników 94 legitymuje się wykształceniem wyższym, z tego: 

- ukończyło kierunki administracyjne - 11 osób tj. 12% 

- ukończyło kierunki prawnicze - 25 osób tj. 26% 

- ukończyło kierunki techniczne - 45 osób tj. 48% 

- ukończyło kierunki inne  - 13 osób tj. 14%. 

 

Aktualnie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku aplikację inspektorską odbywa  

1 osoba. 
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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA 

 

A. Informacje ogólne - realizacja zadań Okręgowego Inspektoratu 

Pracy  

 

Zadania okręgu w 2013r. realizowane były na podstawie: 

 

1. Długofalowego programu działania PIP na lata 2013-2015 określającego zadania 

kontrolne w zakresie: 

- przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu, w szczególności kontrole: 

o zawartych umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku 

pracy, 

o umów terminowych,  

wsparte kampanią informacyjno-prewencyjną  „Zanim podejmiesz pracę”, 

- wzmożonego nadzoru w grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych, 

- zarządzania bezpieczeństwem w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki 

przy pracy, 

- zadań prewencyjnych: 

o kampanii informacyjno- promocyjnej „ Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”. 

o kampanii informacyjno- promocyjnej „Szanuj życie- bezpieczna praca  

w gospodarstwie rolnym”. 

o działań prewencyjno- kontrolnych dotyczących zagrożeń związanych  

z nanomateriałami. 

 

2. Planu rocznego w obszarach: 

- wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, 

- zatrudniania pracowników tymczasowych, 

- przestrzegania przepisów prawa pracy w podmiotach leczniczych, 

- czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku oraz czasu pracy kierowców, 

- budownictwa, 

- bezpiecznych warunków pracy w zakładach nowopowstałych, 

- wymagań zasadniczych i minimalnych: 

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

obróbki drewna, 
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o kontrole spełniania wymagań zasadniczych dla środków ochrony słuchu, 

- pozyskiwania i zrywki drewna, 

- bezpieczeństwa chemicznego w zakładach pracy, 

- zakładów przemysłu spożywczego, 

- bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, 

 

3. Programów informacyjno- prewencyjnych w zakresie:  

- programu edukacyjnego - „Kultura bezpieczeństwa”, 

- programu informacyjno-promocyjnego - „Ochrona zdrowia w miejscu pracy-ograniczenie 

negatywnych skutków narażenia na szkodliwe czynniki środowiska pracy”, 

- programu prewencyjnego - „Zdobądź Dyplom PIP”, 

- konkursów promujących pożądane postawy w zakresie ochrony pracy oraz inne stałe 

działania w zakresie promocji ochrony pracy. 

 

4. Zadań własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku: 

Kontrole przestrzegania przepisów w zakresie: 

- bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym, 

- bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zajmujących się wydobyciem i przeróbką 

kopalin mineralnych, 

- bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków, 

- bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych  

i elektroenergetycznych w zakładach służby zdrowia, 

- bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac spawalniczych w zakładach 

produkujących wielkogabarytowe konstrukcje metalowe, 

- prawa pracy w jednostkach samorządowych, 

- prawa pracy w placówkach gastronomicznych. 

 

 

B. Kontrole i środki prawne 

 

1.  Dane liczbowe  

 
Inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 3.718 kontroli, w ramach których 

skontrolowano 2.998 podmiotów, w przeważającej większości będących  

pracodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą. Kontrolami objęto ogółem 113.697 

osób wykonujących pracę.  
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  W podziale na liczbę zatrudnionych osób przeprowadzono: 

 2.343 kontrole w zakładach o zatrudnieniu od 1 do 9, 

 906 kontroli w zakładach o zatrudnieniu od 10 do 49, 

 334 kontrole w zakładach o zatrudnieniu od 50 do 249, 

 135 kontroli w zakładach zatrudniających powyżej 250 zatrudnionych. 
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2. Decyzje inspektorów pracy wydane w wyniku kontroli  

 

W wyniku działalności kontrolnej inspektorzy pracy wydali ogółem 18.053 decyzje 

nakazowe, w tym 12.347 decyzji na piśmie i 5.706 decyzji ustnych. 

 

 

- przygotowanie do pracy  - 16%; 

- stanowiska i procesy pracy - 13%; 

- maszyny i urządzenia techniczne - 13%; 

- urządzenia i instalacje energetyczne  - 13%; 

- obiekty, pomieszczenia pracy - 7%; 

- transport, magazynowanie i składowanie - 7%; 

- czynniki szkodliwe, środki ochrony indywidualnej - 6%; 

- inne - 25%. 

 

Decyzje wstrzymania prac 

 

Z ogólnej liczby decyzji wydanych w 2013r. - 331 dotyczyło wstrzymania prac ze 

względu na stwierdzenie bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia pracowników lub innych 

osób. Decyzje wstrzymania prac dotyczyły głównie nieprawidłowości w zakresie:  

 organizacji stanowisk i procesów pracy   - 162 decyzje, 

 eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych   - 119 decyzji, 
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 narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi  -  25 decyzji,  

 eksploatacji urządzeń energetycznych   -  13 decyzji, 

 transportu                                                           -   2 decyzje, 

 pozostałe problemy                                        - 10 decyzji.  

Decyzje wstrzymania prac wydano głównie w zakładach następujących branż: 

- budownictwo - 50%,  

- przetwórstwo przemysłowe - 20%,  

- leśnictwo i rolnictwo - 5%, 

- handel i naprawy - 5%. 

66% ogólnej liczby wydanych decyzji adresowanych było do firm zatrudniających do 9 osób,  

 

Decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń  

 

Wydano 347 decyzji dotyczących wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. Dotyczyły one 

głównie nieprawidłowości w zakresie:  

 eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych - 317 decyzji, 

 eksploatacji urządzeń energetycznych        - 18 decyzji, 

 organizacji stanowisk i procesów pracy        - 8 decyzji. 

Decyzje dotyczące wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń wydano głównie  

w zakładach następujących branż: 

- przetwórstwo przemysłowe - 43%,  

- budownictwo - 42%,  

- handel i naprawy - 7%. 

 

Decyzje skierowania do innych prac  

 

Inspektorzy pracy wydali 233 decyzje dotyczące skierowania do innych prac 567 pracowników, 

a dotyczyły one najczęściej: 

- wykonywania pracy w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi - 126 decyzji, 

- braku lub niewłaściwego przygotowania pracowników do pracy - 99 decyzji.  

Decyzje dotyczące skierowania do innych prac wydano przede wszystkim w zakładach 

następujących branż: 

- budownictwo - 51%,  

- handel i naprawy - 11%, 

- przetwórstwo przemysłowe - 9%, 

- rolnictwo i leśnictwo – 8%.  

70% ogólnej liczby wydanych decyzji adresowanych było do firm zatrudniających do 9 osób,  
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Decyzje dotyczące zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności  
w miejscach, w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia 
lub zdrowia ludzi 
 

Inspektorzy pracy w 2013 roku wydali 5 takich decyzji, podlegających z mocy ustawy  

o PIP natychmiastowemu wykonaniu. W 4 przypadkach decyzje dotyczyły zbliżonych 

charakterem naruszeń przepisów przy prowadzonych pracach ścinki drzew na powierzchniach 

leśnych i nakazywały zaprzestania tych prac  ze względu na występujące zagrożenia życia  

i zdrowia wykonujących je osób. Natomiast jedna z tych decyzji dotyczyła zaprzestania 

wykonywania prac na dwóch antresolach zlokalizowanych w magazynie, do czasu wykonania 

pomostów roboczych z materiału o dopuszczalnym obciążeniu wyższym niż ciężar pracowników 

wykonujących prace na antresoli wraz z ciężarem magazynowanych tam  wyrobów.  

  

W roku 2013 Okręgowy Inspektor Pracy nie wydawał decyzji nakazania zaprzestania 

prowadzenia działalności, bądź działalności określonego rodzaju. 

 

Decyzje płacowe 

 

Na mocy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy inspektor pracy uprawniony jest do 

nakazania pracodawcy wypłacenia pracownikom wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

ze stosunku pracy. Środek ten jest stosowany najczęściej w sytuacji, gdy pracodawca,  

w większości przypadków  z  ekonomicznych przyczyn, nie  zapewnia  realizacji obowiązku 

wypłaty pracownikom należnego im wynagrodzenia. 

W 2013 r. do 60 pracodawców skierowano nakazy zawierające 139 decyzji dotyczących 

wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia na łączną kwotę 4.384.924 zł. 

 

Szczegółowe dane dotyczące skali niewypłacanych wynagrodzeń i innych świadczeń, 

przyczyn tego zjawiska, oraz kwoty wypłacone przez pracodawców w wyniku realizacji decyzji  

i wystąpień inspektorów pracy zawarte są w Rozdziale II.E punkt 1 sprawozdania. 

 

3.  Wystąpienia i wnioski inspektorów pracy  

 

Kontrolujący skierowali do pracodawców 2.629 wystąpień zawierających 13.707 wniosków oraz 

326 poleceń z zakresu: 

- technicznego bezpieczeństwa pracy - 4.366 wniosków, 

- prawnej ochrony pracy - 9.107 wniosków, 

- legalności zatrudnienia - 560 wniosków. 
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Wnioski regulowały przede wszystkim następujące kwestie (uszeregowane w kolejności pod 

względem liczby naruszeń): 

- stosunek pracy, 

- czas pracy, 

- przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp), 

- wynagrodzenie za pracę, 

- legalność zatrudnienia, 

- urlopy pracownicze. 

 

 

4.     Wnioski do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe 

 

 W roku 2013 wystosowano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 14 wniosków  

o podwyższenie dla pracodawcy składki na ubezpieczenie wypadkowe, z czego 9 wniosków 

dotyczyło firm zajmujących się działalnością budowlaną. Ponadto  2  wnioski dotyczyły 
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zakładów usług leśnych (branża leśnictwo), 2 – firm z branży przetwórstwa, natomiast 1 

wniosek dotyczył firmy z branży wytwarzanie energii.  

Działanie inspektora pracy podyktowane było stwierdzeniem podczas dwóch kolejnych 

kontroli rażącego naruszenia przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy, powodującego 

zatrudnianie pracowników w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia ich zdrowia lub życia. 

Narażenie zatrudnionych pracowników spowodowane było: 

- niezabezpieczeniem stanowisk pracy przy wykonywaniu prac na wysokości, 

- dopuszczeniem do pracy na rusztowaniach nie spełniających wymagań bezpieczeństwa, 

- niewyposażeniem pracowników w środki ochrony indywidualnej (ochrony głowy), 

- dopuszczeniem do pracy pracowników bez przeszkolenia w dziedzinie bhp, bez 

wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych budowlanych i z zakresu gospodarki 

energetycznej,  

- rażącym naruszeniem procedur obowiązujących przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych. 

 

 

5.  Wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej  

 

W 2013 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku inspektorzy pracy ujawnili ogółem 

3.439 wykroczeń. W stosunku do sprawców zastosowano 1.492 środki prawne, w tym: 

- 178 wniosków o ukaranie (11,9%), 

- 830 mandatów karnych (55,6%), 

- 484 środki oddziaływania wychowawczego (32,4%). 

 

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 579 43 391 145 

art. 282 Kodeksu pracy 702 151 375 176 

art. 283 Kodeksu pracy 1888 100 1461 327 

art. 12 a ustawy  
o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych 

17 6 10 1 

art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy  
o informowaniu pracowników  

i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 
3 0 2 1 

art. 119 , art. 120, art. 121,  
art. 122 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
250 125 12 113 

Suma 3439 425 2251 763 
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 Ze szczegółowej analizy danych statystycznych wynika, że podobnie jak w roku 

ubiegłym, najbardziej powszechnymi naruszeniami obowiązujących regulacji prawnych były: 

nieprzestrzeganie przepisów i zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy - w tym: brak wstępnych 

badań lekarskich pracowników (248 wykroczeń), brak szkoleń bhp wstępnych - instruktażu 

stanowiskowego i ogólnego (237 wykroczeń), brak okresowych badań lekarskich pracowników 

(174 wykroczenia), brak okresowych szkoleń bhp (143 wykroczenia), brak lub niewłaściwe 

zabezpieczanie stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych  

(143 wykroczenia), brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne dotyczące rusztowań  

(142 wykroczenia), a także brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej - ochrony głowy 

(76 wykroczeń) i uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn i innych urządzeń 

technologicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (52 wykroczenia).  

Natomiast w zakresie prawnej ochrony pracy najczęściej występującymi 

nieprawidłowościami były: niewypłacenie wynagrodzenia za pracę (105 wykroczeń) oraz za 

pracę w godzinach nadliczbowych i/lub dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach 

nadliczbowych (104 wykroczenia), nieprowadzenie ewidencji czasu pracy (95 wykroczeń),  

nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia (84 wykroczenia) oraz niewypłacenie ekwiwalentu 

pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (81 wykroczeń). Jeżeli zaś chodzi  

o naruszenia obowiązujących przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy, dominującymi 

w tym zakresie były: zatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu  

w przyjętym okresie rozliczeniowym (92 wykroczenia) oraz zatrudnianie pracowników  

z naruszeniem przepisów o odpoczynku dobowym (58 wykroczeń) i tygodniowym  

(32 wykroczenia).  

Uwzględniając przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy -  

w ujęciu najczęściej występujących naruszeń, wskazać należy wykroczenia polegające na 

niedopełnieniu przez pracodawcę obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy  

(54 wykroczenia), podejmowanie przez bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,   

a także zatrudnienia bez powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo powiatowego 

urzędu pracy (176 wykroczeń). 

 

Wnioski o ukaranie kierowane do sądów 

W 2013r. inspektorzy pracy skierowali do sądów ogółem 178 wniosków o ukaranie,  

w szczególności przeciwko: 

 96 pracodawcom (zarzucając im dopuszczenie się 307 wykroczeń), 

 58 osobom wykonującym pracę  pomimo zarejestrowania w urzędach pracy jako bezrobotni, 

w tym 54 nie pobierającym zasiłku i 4 pobierających zasiłek;  

 15 osobom działającym w imieniu pracodawcy (zarzucając im  49 wykroczeń). 
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W porównaniu do roku ubiegłego liczba skierowanych do sądów wniosków o ukaranie 

utrzymuje się na podobnym, choć nieco wyższym poziomie. W roku 2013 skierowano 178 

wniosków o ukaranie, o 21 więcej w porównaniu do roku 2012, w którym skierowano 157 

wniosków. Ten niewielki wzrost liczby wniosków spowodowany był większą intensywnością 

działań represyjnych wobec bezrobotnych podejmujących pracę ,,na czarno’’ w sytuacji 

jednoczesnego pobierania zasiłku.   

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawiają się następująco: 

Wnioski  
o ukaranie 

Wykrocze
nia 

ogółem 

art. 281 
Kodeksu 

pracy 

art. 282 
Kodeksu 

pracy 

art. 283 
Kodeksu 

pracy 

ustawa  
o zakładowym 

funduszu 
świadczeń 
socjalnych 

ustawa o promocji 
zatrudnienia  
i instytucjach 
rynku pracy 

178 425 43 151 100 6 125 

  

  Spośród skierowanych 178 wniosków o ukaranie, do dnia 31 grudnia 2013 r., sądy 

rozpatrzyły 160 wniosków. W wyniku ich rozpatrzenia orzeczono 132 kary grzywny. Zapadło 7 

orzeczeń nakładających na obwinionych kary nagany. W 13 przypadkach sądy odstąpiły od 

wymierzenia kary. W trzech - umorzono postępowanie w sprawie. Jednego obwinionego Sąd 

uniewinnił. W jednym przypadku Sąd utrzymał wyrok I instancji - po apelacji obwinionego.  

   

  W roku 2013 sądy wydały rozstrzygnięcia w formie wyroku nakazowego aż w 127 

sprawach (ok. 71,3% spraw rozpatrzonych; podobnie do lat ubiegłych - dane z roku 2010 i 2011 

kształtowały się na nieco wyższym poziomie i stanowiły odpowiednio - 78% oraz 72% spraw 

rozpatrzonych). Wyrokami nakazowymi orzeczono grzywny na łączną kwotę 192.950,00 zł.  

W wyniku wydania nakazu karnego średnia orzeczona kara grzywny to 1.422,32 zł, co stanowi 

niższą kwotę w porównaniu do tej, którą wymierzano w roku 2012, a która wynosiła - 

1.708,75 zł. Niewątpliwie w roku 2013 sądy wymierzały relatywnie niższe kwoty grzywien za 

wykroczenia popełnione przez obwinionych. Wpływ na tego rodzaju postępowanie może mieć 

wzrost liczby wniosków o ukaranie kierowanych przeciwko osobom zarejestrowanym jako osoby 

bezrobotne lub przeciwko pracodawcom w zakresie nieodprowadzania składek na Fundusz 

Pracy (w roku 2013 zarzucono popełnienie 250 wykroczeń w tym zakresie, w roku 2012 - 205). 

W tych przypadkach, kwoty grzywien (zasądzane zwłaszcza w stosunku do osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne) w większości przypadków nie przekraczały 500 zł.  

 W sprawach rozpoznanych w trybie postępowania zwyczajnego, sądy orzekły kary 

grzywny w 20 przypadkach na łączną kwotę 33.650,00 zł. Średnia kwota grzywny przypadającej 

na jedno orzeczenie wyniosła ok. 1.682,50 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym kwota 

przeciętnej grzywny orzekanej w tym postępowaniu zmalała o 15,1% – w roku 2012 kwota ta 

wynosiła 1.982,00 zł. 
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Postępowanie mandatowe 

 
W roku 2013 inspektorzy pracy nałożyli na obwinionych, którzy popełnili  

2.251 wykroczeń 830 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 919.650,00 zł.  

W porównaniu do roku 2012 liczba nałożonych mandatów karnych spadła o 8,4%, natomiast 

suma kwot grzywien o 9,9%.  

Mandaty nakładano - podobnie jak w roku ubiegłym - głównie za wykroczenia 

przewidziane przepisem art. 283 § 1 Kodeksu pracy.  

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawiają się następująco: 

mandaty wykroczenia 
ogółem 

art. 281 
Kodeksu 

pracy 

art. 282 
Kodeksu 

pracy 

art. 283 
Kodeksu 

pracy 

ustawa  
o zakładowym 

funduszu 
świadczeń 
socjalnych 

ustawa o 
promocji 

zatrudnienia  
i instytucjach 
rynku pracy 

art. 19 ust. 1 pkt 1 
i 2 ustawy  

o informowaniu 
pracowników  

i przeprowadzaniu 
z nimi konsultacji 

830 2251 391 375 1461 10 12 2 

 
Grzywnami w drodze mandatu karnego ukarano w szczególności: 

 503 pracodawców (zarzucając im popełnienie 1.471 wykroczeń); 

 119 osób działających w imieniu pracodawcy (zarzucając im popełnienie 341 wykroczeń); 

 108 osób kierujących pracą innych osób u pracodawcy (zarzucając im popełnienie 240 

wykroczeń); 

 87 przedsiębiorców nie będących pracodawcami (zarzucając im popełnienie 175 

wykroczeń). 

Należy stwierdzić, iż mandaty karne były środkiem sankcyjnym najczęściej 

wykorzystywanym przez inspektorów pracy - stanowiły one 54,6% ogółu zastosowanych 

środków prawnych (w roku 2012 - 54,4%; w roku 2011 - 54,8%). Nakładano je zwłaszcza za 

nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za niewypłacanie 

pracownikom należnych im świadczeń pieniężnych - głównie wynagrodzeń za pracę, a także za 

nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy. 

        Średnia wysokość grzywny orzeczonej w postępowaniu mandatowym przypadająca  

na 1 mandat nieco zmalała i wyniosła 1.108,00 złotych. Kwota ta jest nieznacznie niższa  

w porównaniu do średniej kwoty grzywny nałożonej w drodze mandatu w okresie objętym 

sprawozdaniem w roku poprzednim (1.126,40 zł). 

   

Ocena orzecznictwa sądów 

 

 Niewątpliwie pozytywnym symptomem jest to, że aż 127 na 160 rozpatrzonych spraw 

sądy rozstrzygnęły w trybie postępowania nakazowego (79,4% wszystkich rozpatrzonych). 

Biorąc pod uwagę to, iż inspektorzy pracy generalnie uznawali rozstrzygnięcia nakazowe za 

zadowalające, orzekanie w tej formie było korzystne tak z punktu widzenia ekonomiki 
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procesowej, jak też uzyskania efektów prewencji ogólnej i szczególnej (inspektorzy pracy 

wnieśli jedynie 8 sprzeciwów od wyroków nakazowych). 

 Dane statystyczne wskazują na spadek kwot grzywien orzekanych przez sądy przy 

jednoczesnym „przyspieszeniu orzekania”. W sprawach dotyczących nie wypłacania przez 

pracodawców wynagrodzenia za pracę widoczne są jednak rozbieżności w podejściu 

poszczególnych sądów do kwestii odpowiedzialności za nie wypłacanie wynagrodzenia w 

sytuacji istnienia trudności finansowych danego podmiotu. Część sądów nie uwzględnia tych 

okoliczności jako działających na korzyść obwinionego i orzeka wysokie grzywny, niektóre 

jednak sądy traktują te czynniki jako łagodzące wymiar kary lub wręcz jako zwalniające od 

odpowiedzialności.  

 

6. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

 

            W 2013 roku inspektorzy pracy złożyli 20 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 

przestępstw, w tym: 

- z art. 225 § 2 kk – 10; 

- z art. 225 § 2 i 270 § 1 kk – 2; 

- z art. 225 § 2 i 218 § 1a – 1; 

- z art. 225 § 2 i 222 § 1 kk – 1; 

- z art. 218 § 1a i 220 § 1 kk – 1; 

- z art. 218 § 1a kk – 2; 

- z art. 270 § 1 kk – 2; 

- z art. 155, 160 § 1 i 220 § 1 kk – 1. 

 

             W porównaniu do roku 2012 liczba zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa w 2013 roku była mniejsza o 8. Jest to spowodowane staranniejszą oceną 

wskazań i przeciwwskazań skierowania zawiadomienia w celu zmniejszenia liczby spraw,  

w których prokuratura odmawia wszczęcia postępowania. 

 Prokuratura w 4 przypadkach odmówiła wszczęcia postępowania. Odmowy wszczęcia 

postępowań dotyczyły przestępstw z art. 218 § 1a kk, 270 § 1 kk, 225 § 2 kk wraz  

z 218 § 1a kk, oraz 225 § 2 kk (po 1 zawiadomieniu). Co do zasady prokurator odmawiał 

wszczęcia postępowań wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.    

             W  3  przypadkach dotyczących przestępstw z art. 270 § 1 kk, 225 § 2 kk wraz z 218  

§ 1a kk, oraz 225 § 2 kk inspektor pracy po zapoznaniu się z uzasadnieniem odmowy uznał za 

zasadne złożenie zażalenia na postanowienie prokuratora.  
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Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania sąd w 2 przypadkach uwzględnił 

zażalenia uchylając postanowienia o odmowie wszczęcia, a w 1 przypadku utrzymał w mocy 

postanowienie prokuratora.  

            Na 20 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratura powiadomiła  

o wszczęciu 13 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa.  

Prokurator Prokuratury Rejonowej w  5 przypadkach umorzył wszczęte  postępowania  

(1 śledztwo i 4 dochodzenia). Dotyczyły one zawiadomień: 

- art. 225 § 2 kk. – 2 zawiadomienia, 

- art. 218 §1a k.k. - 1 zawiadomienie, 

- art. 270 § 1 kk.  – 1 zawiadomienie, 

- art. 218 § 1a i 220 § 1 kk – 1 zawiadomienie (umorzenie śledztwa). 

Przyczynami takich rozstrzygnięć było stwierdzenie przez prokuraturę braku znamion czynu 

zabronionego. 

 W 2013 roku inspektorzy pracy wnieśli ogółem 7 zażaleń na postanowienia prokuratora 

w związku ze złożonymi zawiadomieniami o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 

inspektorów pracy.  

W 2 przypadkach w wyniku złożonych przez inspektorów pracy zawiadomień zostały 

skierowane akty oskarżenia do Sądu, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw  

- z art. 225 § 2 i 222 § 1 kk, oraz z art. 270 § 1kk. W obu sprawach do dnia dzisiejszego nie 

zapadły prawomocne wyroki sądowe.    

 

 

C. Stan bezpieczeństwa i higieny pracy  

1. BUDOWNICTWO 

1.1. Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych  

 

 W ramach realizacji tematu przeprowadzono 211 kontroli  136 miejsc i placów budów, 

na których wykonywane były prace budowlane. W 97 przypadkach na terenie budowy kontroli 

poddano jeden podmiot gospodarczy, na pozostałych 48 placach budów skontrolowano łącznie 

124 firmy. Przedmiotem inspekcji były budowy głównie obiektów mieszkalnych, biurowych, 

produkcyjnych, roboty rozbiórkowe oraz modernizacje obiektów budowlanych. Szczególną  

uwagę zwracano na zagadnienia dotyczące prawidłowości zamontowania i odbioru rusztowań 

fasadowych. Czynności kontrolne (170 przedsiębiorców) dotyczyły prac wykonywanych przez 

1.517 osób.  
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Najczęściej występowały nieprawidłowości w zakresie: 

- wyposażenia w środki ochrony indywidualnej - dotyczyły 17% pracujących, 

- uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn budowlanych i urządzeń poddozorowych - 

36% pracujących,  

- zabezpieczenia pracującego przed upadkiem z wysokości z użyciem środków ochrony 

indywidualnej - 51% zatrudnionych, 

- składowania lub/i magazynowanie materiałów –  42%  przypadków,  

- ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji i urządzeń elektrycznych (w tym zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem mechanicznym) - 74,5% przypadków, 

- instrukcji bezpiecznego wykonywania robót - 39,3% dokumentów spośród badanych, 

- udokumentowanego odbioru rusztowania przez osoby uprawnione - 69% dokumentów, 

- protokolarnego sprawdzenia zakotwienia rusztowania - czy było uwzględnione  

w dokumencie odbioru - 59,6% dokumentów, 

- instrukcji bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń - 30% dokumentów, 

- zabezpieczenia ścian wykopu - w 40%  wykopów, 

- składowania urobku i materiałów w pobliżu wykopu - w 53% wykopów, 

- zastosowania na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej przed upadkiem  

z wysokości - w 70% wykopów, 

- zabezpieczenia przejść, dojść do stanowisk pracy oraz klatek schodowych przed upadkiem 

osób z wysokości - w 77% wykopów, 

- zabezpieczenia i oznakowanie strefy i miejsca niebezpiecznego – w  59,6% miejsc, 

- zabezpieczenia stałych stanowisk pracy przed spadającymi przedmiotami i czynnikami 

atmosferycznym - w 34% stanowisk, 

- posadowienia rusztowania - w 16% rusztowań, 

- balustrad ochronnych na rusztowaniu przy pomostach roboczych - w 89% rusztowań, 

- pionów komunikacyjnych na rusztowaniu - w 46% rusztowań, 

- wypełnienia pomostami powierzchni roboczych rusztowania - w 54,5% rusztowań, 

- osłon i zabezpieczenia elementów niebezpiecznych maszyn i urządzeń – w 18% urządzeń, 

- zabezpieczenia otworów w stropach, ścianach zewnętrznych, szybów dźwigów itp. przed 

możliwością wpadnięcia do nich osoby - w 55% otworów. 

 

Wyniki corocznych kontroli budów wskazują na powtarzające się nieprawidłowości, 

z których najwięcej dotyczyło wykonywania prac na wysokości. Nieprawidłowości wynikały 

głównie z lekceważenia tzw. krótkotrwałych zagrożeń, które ze względu na szybkie tempo 

prowadzenia robót znikają samoistnie wraz z zakończeniem prac. Jednocześnie 

nieprawidłowości te powtarzały się w innych miejscach na budowie, np. na kolejnych 

kondygnacjach budynków.  
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Problem niestosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

w szczególności hełmów ochronnych dotyczy głównie placów budów, przy realizacji których nie 

wykorzystuje się żurawi wieżowych.   

Dopuszczanie niewykwalifikowanych osób do obsługi maszyn i urządzeń,  

w szczególności do pracy przy montażu rusztowań budowlanych spowodowane jest 

ograniczaniem kosztów działalności. Brak prawidłowego zabezpieczenia ścian wykopów przed 

samoczynnym osunięciem, składowanie urobku i materiałów budowlanych w obrębie klina 

naturalnego odłamu gruntu oraz brak bezpiecznego wejścia do wykopów spowodowany jest 

pośpiechem i tolerowaniem takich praktyk ze strony osób kierujących. Do narażenia 

pracowników na przysypanie ziemią dochodzi przeważnie, gdy nie ma miejsca na poszerzenie 

wykopu i zamontowanie szalunków stalowych lub wykonanie bezpiecznego nachylenia jego 

ścian. Dotyczy to głównie wykopów wąsko przestrzennych wykonywanych pod przyłącza 

mediów jak i wykopów pod obiekty w zabudowie śródmiejskiej, gdzie teren budowy jest 

ograniczony wielkością działki bądź sąsiednimi budynkami. Z uwagi na koszty transportu zdarza 

się, że urobku z wykopu nie wywozi się poza miejsce jego wydobycia a składuje się przy 

krawędzi wykopu obciążając jego nieumocnione ściany.  

Brak zabezpieczenia osób przed upadkiem z wysokości należy do największych 

zagrożeń zdrowia i życia pracujących na budowach. Najczęstszą przyczyną wydania decyzji 

wstrzymujących prace na terenie budowy jest brak ochron zbiorowych chroniących pracujących 

przed upadkiem z wysokości (86 wydanych decyzji, w tym 21 wstrzymujących prace). Często 

przy wykonanych stropach budynków nie są instalowane balustrady ochronne po ich 

zewnętrznym obrysie.  

Rusztowania typu Warszawa są tanie, o prostej konstrukcji, które łatwo i szybko można 

przetransportować. Jednak konstrukcje spotykane na budowach najczęściej wykonane są 

wyłącznie z podstawowych elementów tj. samych ram rusztowania bez elementów 

posadowienia z regulacją wypoziomowania, stężeń poziomych i pionowych, balustrad  

i stabilnych podestów.  

Problemem na budowie jest też zapewnienie bezpiecznego wejścia na poziom roboczy 

rusztowania. Pomosty robocze nie zawsze są wykonane w sposób gwarantujący bezpieczne 

wykonywanie prac z ich poziomu. Poszycie mogą stanowić deski z tarcicy budowlanej 

szalunkowej znalezione na budowie luźno ułożone na konstrukcji rusztowania typu Warszawa  

i wystające poza jego obrys bez zainstalowanych poręczy ochronnych. Nagminnym zjawiskiem 

jest wykonywanie prac z pomostów rusztowań bez zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. 

Wydawane decyzje dotyczyły głównie nieprawidłowości związanych z: 

- eksploatacją rusztowań – 196 decyzji, co stanowi 18% ogólnej liczby wydanych decyzji, 

- wykonywaniem prac na wysokości – 234 decyzje – co stanowi 22% wydanych decyzji, 

-  zagospodarowaniem terenu budowy – 130 decyzji, co stanowi 12% wydanych decyzji. 



II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA 

OIP Białystok  Strona 18 

Analiza wskazuje na to, że tylko te 3 zagadnienia stanowią ponad połowę (53%) wszystkich 

skierowanych do firm środków prawnych w postaci decyzji. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa 

Przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa pracy: 

- niedostateczny nadzór ze strony kierownictwa budowy, dopuszczanie do pracy bez 

przygotowania, tolerowanie wykonywania prac bez odpowiednich środków ochrony 

zbiorowej, 

- lekceważenie lub nieznajomość zagrożeń, niestosowanie sprzętu ochronnego przez 

pracowników, świadome podejmowanie ryzyka wynikającego z obserwacji innych 

niewłaściwie pracujących, 

- niewłaściwy stan techniczny sprzętu roboczego i zastosowanych przy nim środków 

ochronnych – dotyczy w szczególności wyeksploatowanych i niekompletnych rusztowań 

budowlanych. 

Pracodawcy, jako podstawowe przyczyny naruszeń przepisów bhp wymieniają trudności 

ekonomiczne. Obniżanie kosztów przez wykonawców prac spowodowany jest dużą 

konkurencją na rynku pracy i faktem, że zamówienia udzielane są firmom proponującym 

najniższą cenę za wykonaną usługę. Drugim istotnym powodem jest pośpiech związany  

z ustalonym harmonogramem i krótkimi terminami realizacji zlecenia. Często wynagrodzenia 

pracowników ściśle związane są z ilością wykonanej pracy. Czas poświęcony na prawidłowe 

przygotowanie bezpiecznego stanowiska pracy takiego jak np. pomost roboczy do prac na 

wysokości uważają za czas stracony, za który nie otrzymają gratyfikacji. 

 

Podsumowanie  

Porównanie wyników kontroli przeprowadzonych w 2013r. z wynikami z lat poprzednich 

pozwala stwierdzić, że warunki pracy na budowach nie uległy zauważalnej poprawie. 

Szczególnie niepokojące jest utrzymywanie się wysokiego wskaźnika nieprawidłowości 

występujących podczas prowadzenia prac na wysokości i tych związanych z użytkowaniem 

rusztowań. 

Stan bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych placach budów w województwie 

podlaskim jest zróżnicowany. Zależy on głównie od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, 

wiedzy pracodawców i kierowników budów o występujących zagrożeniach i fachowości 

pracowników. Należy zauważyć, że brak stosowania środków ochrony zbiorowej i innych 

zabezpieczeń na stanowiskach pracy wiąże się z małą skutecznością nadzoru 

odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracujących. 

W ocenie inspektorów pracy, pod względem zapewnienia prawidłowych warunków pracy 

lepiej wypadają duże przedsiębiorstwa budowlane z właściwą organizacją pracy. Inwestują one  
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w  nowocześniejszy i bezpieczniejszy sprzęt oraz zatrudniają podwykonawców sprawdzonych 

na innych budowach.  

Dużo inwestycji realizowanych jest przez generalnego wykonawcę – podmiot 

gospodarczy, który nie zatrudnia pracowników do prac budowlanych przy realizowanej budowie, 

a zapewnia jedynie nadzór techniczny nad prowadzonymi pracami. Skutkuje to przerzucaniem 

odpowiedzialności za stan bhp na podwykonawców, którzy mają dużo mniejsze możliwości 

organizacyjne i finansowe. Kierownik budowy, który często jest zatrudniony przez generalnego 

wykonawcę nie poczuwa się do obowiązku koordynowania prac pod względem bhp 

i nadzorowania innych pracowników niż tych, których bezpośrednio zatrudnia jego firma. 

Ponadto wskazać tu należy niski stopień zaangażowania osób pełniących funkcje służby 

bhp, które w małych firmach są z reguły zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych,  

a ich praca przeważnie ogranicza się do udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków 

oraz prowadzeniu dokumentacji potwierdzającej formalne spełnienie przez pracodawców 

wymogów prawa pracy w zakresie szkoleń i badań lekarskich pracowników. 

 Wykonywane analizy stanowią, że istnieje potrzeba objęcia nadzorem w szczególności 

tych miejsc i placów budów (wykonywania prac budowlanych), na których stwierdzono rażące 

nieprawidłowości, a wynikające z zastosowanych technologii oraz charakteru zadania 

inwestycyjnego.  

 

 

1.2. Kontrole dotyczące budowy i remontów dróg 

 

Kontrolami objęto prace wykonywane na terenie dróg krajowych, wojewódzkich oraz 

powiatowych, podczas modernizacji mostów i wiaduktów oraz prace prowadzone na terenie 

miast, tj. budowy i przebudowy ulic, budowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnych – 

deszczowej, wodociągowej oraz sieci cieplnych. 

Działania te miały na celu zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony zdrowia pracowników, także podczas wykonywania prac szczególnie 

niebezpiecznych oraz zmniejszenie liczby przypadków naruszeń przepisów dotyczących 

technicznego bezpieczeństwa pracy, poprzez sprawowanie kontroli nad poszczególnymi 

terenami budów oraz prowadzenie działań prewencyjnych mających na celu podniesienie 

świadomości zarówno kadry kierowniczej jak i osób bezpośrednio wykonujących roboty 

budowlane. 

 Przeprowadzono ogółem 49 kontroli w 40 przedsiębiorstwach prowadzących roboty na 

28 budowach, gdzie pracowały ogółem 572 osoby, w tym  438 pracowników, 107 zatrudnionych 

na podstawie umów cywilnoprawnych  i 5 podmiotów samozatrudniających się w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej. 
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Dane dotyczące najczęściej występujących nieprawidłowości (podano udział  

% nieprawidłowości w zakresie kontrolowanego zagadnienia) są następujące: 

- wyposażenie w środki ochrony indywidualnej - 10% pracowników, 

- uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi maszyn budowlanych i urządzeń poddozorowych - 

6% pracowników ,  

- zabezpieczenie i oznakowanie strefy i miejsca niebezpiecznego - 64% stref, 

- składowanie lub/i magazynowanie materiałów - 23% miejsc,  

- ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji i urządzeń elektrycznych (w tym zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem mechanicznym) - 37% dokumentów, 

- instrukcja bezpiecznego wykonywania robót - 51% dokumentów, 

- zabezpieczenie ścian wykopu, zejścia (wejścia) do wykopu - 43% miejsc, 

- zastosowanie na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej przed upadkiem  

z wysokości - 66% miejsc wykonywania pracy, 

- udokumentowany odbiór rusztowania przez osoby uprawnione - 40% dokumentów, 

- balustrady ochronne na rusztowaniu przy pomostach roboczych- 41% dokumentów, 

- osłony i zabezpieczenia elementów niebezpiecznych maszyn i urządzeń - 8% maszyn  

i urządzeń, 

- instrukcje bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń - 32% maszyn i urządzeń. 

 

Na podstawie analizy wydanych decyzji celem zilustrowania zagadnienia, przedstawiono 

poniżej wykres obrazujący procentowy udział liczby decyzji wydanych w poszczególnych 

zagadnieniach w stosunku do liczby wszystkich wydanych decyzji w trakcie przeprowadzenia 

kontroli tematycznych. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie 
do pracy – 18% 

Zagospodarowanie terenu 
budowy – 34% Przygotowanie i 

organizacja budowy – 12% 

Stanowiska i procesy 
pracy – 1% 

Roboty ziemne i 
wykopy – 8% 

Prace na 
wysokości  – 13% 

Rusztowania  – 1% 
Maszyny i urządzenia techniczne – 13% 



II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA 

OIP Białystok  Strona 21 

Najczęściej występujące nieprawidłowości (podobnie jak w roku 2012) stwierdzano w zakresie 

zagospodarowania terenu budowy i były to: 

- brak oznakowania terenów budów znakami pionowymi oraz niestosowanie urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego wbrew obowiązkom wynikającym z opracowanych 

projektów tymczasowej organizacji ruchu, 

- sytuowanie znaków pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego niezgodnie 

z wytycznymi opracowanych projektów tymczasowej organizacji ruchu, 

- niewyznaczanie i nieoznakowanie na terenach prowadzonych prac stref niebezpiecznych 

pracy maszyn budowlanych, 

- niewyznaczanie i nieoznakowanie na terenach prowadzonych prac miejsc niebezpiecznych, 

- niewygradzanie i nieoznakowywanie stref niebezpiecznych w miejscach ciągów pieszych. 

 

Kolejną grupą zagadnień, w przypadku której inspektorzy pracy w trakcie 

przeprowadzania kontroli tematycznych, stwierdzili najwięcej nieprawidłowości, jest grupa 

dotycząca przygotowania pracowników do pracy, głównie w zakresie stosowania środków 

ochrony indywidulanej, m. in. hełmów chroniących głowę przed uderzeniem oraz odzieży 

ochronnej o barwach ostrzegawczych.  

Zdecydowanie wzrosła (w stosunku do roku 2012) liczba nieprawidłowości dotyczących prac 

wykonywanych na wysokości, głównie tych związanych z niestosowaniem na stanowiskach 

pracy środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości. Wynika to z faktu, że na 

kontrolowanych terenach budów (chodzi tu o kontrole robót budowlanych podczas budowy 

obwodnic, przebudowy, rozbudowy dróg wojewódzkich), wykonywano znaczną liczbę robót 

mostowych. Nieprawidłowości polegały na: 

- braku stosowania na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej przed upadkiem  

z wysokości (najczęściej na krawędziach płyt obiektów inżynierskich, tj. mosty, estakady czy 

mury oporowe), 

- stosowaniu środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości nie spełniających 

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy (najczęściej stosowano niekompletne balustrady - 

brak desek krawężnikowych oraz poręczy pośrednich). 

 

Decyzje wydane przez inspektorów pracy w trakcie przeprowadzonych kontroli 

tematycznych, dotyczące zarówno zagadnień związanych z przygotowaniem i organizacją 

budowy oraz maszynami, urządzeniami technicznymi eksploatowanymi na terenie budów, 

eliminowały nieprawidłowości polegające na nieopracowywaniu i nieudostępnianiu do stałego 

korzystania na terenie wykonywanych prac instrukcji bezpiecznego wykonywania robót oraz 

instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących obsługi maszyn i urządzeń. 
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Wydano o połowę mniej decyzji (niż w ubiegłym roku) dotyczących wykonywania robót 

ziemnych i wykopów, w tym związanych z niezabezpieczaniem ścian wykopów przed 

osunięciem. 

Dane dotyczące liczby przeprowadzonych kontroli w poszczególnych latach oraz liczby 

skontrolowanych budów przedstawiają się następująco: 

 2011 r. – 71 kontroli na terenie 51 budów, 

 2012 r. – 62 kontrole na terenie 31 budów, 

 2013 r. – 49 kontroli na terenie 28 budów. 

 

Poniżej przedstawiono porównanie ukazujące procentowy udział liczby wydanych przez 

inspektorów pracy, w poszczególnych latach decyzji, dotyczących wybranych zagadnień,  

w stosunku do ogólnej liczby wszystkich decyzji wydanych w tych latach. 

 

zagadnienie temat 

% nieprawidłowości w 
odniesieniu do ogólnej liczby 

wydanych decyzji w 
poszczególnych latach 

2011 2012 2013 

przygotowanie do 
pracy 

wyposażenie w środki ochrony 
indywidualnej 

9 14 13 

uprawnienia kwalifikacyjne do 
obsługi maszyn budowlanych i 

urządzeń poddozorowych 
1 3 1 

zagospodarowanie 
terenu budowy 

zabezpieczenie i oznakowanie 
strefy i miejsca niebezpiecznego 

17 22 19 

przygotowanie i 
organizacja budowy 

instrukcja bezpiecznego 
wykonywania robót 

9 10 10 

roboty ziemne i 
wykopy 

- 4 15 8 

prace na wysokości - 4 4 12 

maszyny i urządzenia 
techniczne 

- 9 10 13 

  

 

Porównując ujęte w tabeli dane z trzech ostatnich lat można zaobserwować: 

 utrzymującą się na tym samym poziomie liczbę nieprawidłowości w związku z tematem 

dotyczącym przygotowania pracowników do pracy, zagadnień związanych  

z opracowywaniem instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, zagospodarowaniem terenu 

budowy (głównie zabezpieczaniem i oznakowywaniem stref i miejsc niebezpiecznych) oraz 

użytkowaniem maszyn i urządzeń technicznych, 

 trzykrotny wzrost liczby nieprawidłowości związanych z wykonywaniem prac na wysokości, 

 dwukrotny spadek liczby nieprawidłowości dotyczących robót ziemnych i wykopów, w tym 

zabezpieczania ścian wykopów przed osunięciem. 
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 Czynnikiem, który wpłynął na wzrost liczby nieprawidłowości związanych  

z wykonywaniem prac na wysokości był rodzaj kontrolowanych inwestycji drogowych. W wielu 

przypadkach kontrole były przeprowadzane na terenach budów obwodnic, przebudów  

i rozbudów dróg wojewódzkich oraz przebudów mostów. W ramach tego rodzaju realizacji 

inwestycji powstaje znaczna liczba obiektów inżynierskich, tj. wiadukty, estakady, tunele. 

Roboty związane z budową w/w obiektów oraz elementów mostów (np. podpory, płyty mostów) 

nieodłącznie wiążą się z wykonywaniem prac na wysokości. 

 Spadek liczby nieprawidłowości dotyczących robót ziemnych i wykopów ma związek  

m. in. z faktem, że w 2013 r. przeprowadzono mniej kontroli robót sanitarnych i instalacyjnych, 

które generalnie wykonuje się w wykopach. Należy także zauważyć, że pracodawcy zaczęli 

zwracać szczególną uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy  

w wykopach. Na większości budów można było stwierdzić, że ściany wykopów były prawidłowo 

zabezpieczane przed osunięciem. 

 

Dane dotyczące liczby środków prawnych zastosowanych w wyniku przeprowadzonych kontroli: 

Liczba wydanych decyzji ogółem: 215 

Liczba wydanych decyzji wstrzymujących prace: 8 

Liczba wydanych decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn: 1 

Liczba wydanych decyzji skierowujących pracowników do innych prac: 15 

Liczba wystosowanych wniosków w wystąpieniach:  1 

Liczba nałożonych mandatów: 12 

Liczba wykroczeń w mandatach: 23 

 

Podsumowanie 

W ocenie kontrolujących, największa liczba naruszeń prawa była skutkiem braku 

nadzoru nad prowadzonymi pracami, lekceważenia zagrożeń przez pracodawców  

i pracowników oraz braku środków do zorganizowania bezpiecznych warunków pracy. 

Najwięcej problemów dotyczących tych zagadnień wystąpiło u małych przedsiębiorców lub tych 

będących podwykonawcami. Firmy te nie dysponują wystarczającą liczbą pracowników 

posiadających kwalifikacje do pełnienia funkcji kierowników robót, a zatrudnieni kierownicy nie 

są w stanie nadzorować wszystkich budów jednocześnie. Niejednokrotnie są to osoby młode, 

nieświadome odpowiedzialności na nich spoczywającej, na które oprócz zadań dotyczących 

nadzorowania budów, nakłada się także inne obowiązki. Pracownicy muszą często sami 

organizować sobie stanowiska pracy i w konsekwencji na terenach wykonywanych prac nie są 

stosowane środki ochrony indywidualnej, nie  wyznacza i nie oznakowuje się stref 

niebezpiecznych. Pracownicy (głównie z długim stażem pracy na określonych stanowiskach) 

zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, nie są świadomi zagrożeń, część  

z nich popada w rutynę. 
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 Także jakość szkoleń wstępnych i okresowych przeprowadzanych w zakładach pracy ma 

wpływ na podejście tych osób do wykonywania swoich obowiązków. 

Zdaniem pracodawców głównym źródłem występowania nieprawidłowości są względy 

ekonomiczne oraz krótkie terminy realizacji inwestycji. Przedsiębiorcy wyłonieni w wyniku 

przetargu do wykonania prac, gdzie najważniejszym kryterium ich wyboru jest  cena realizacji, 

oferują tak niskie ceny, za którą zobowiązują się wykonać roboty, że zmuszeni są do znacznych 

oszczędności w toku prowadzenia prac i w konsekwencji brakuje im już środków na 

zapewnienie bezpiecznych warunków pracy ( np. znaków pionowych, urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu czy też szalunków do zabezpieczenia ścian wykopów  - zdarzają się sytuacje, kiedy 

np.na dwie inwestycje pracodawca przeznacza jeden szalunek do zabezpieczenia ścian 

wykopów).  

 

1.3.  Krótkie kontrole budownictwo 

 

 Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku realizował również (poza zadaniami 

kontrolnymi na placach budów i dróg) działania z zakresu tzw.krótkich kontroli w budownictwie. 

Były to kontrole problemowe ukierunkowane głównie na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia  zatrudnionych. 

 Inspektorzy pracy w 2013r, przeprowadzili ogółem 379 takich kontroli w 332 podmiotach 

gospodarczych. Liczba pracujących ogółem w kontrolowanych podmiotach - 2.711 osób, w tym 

694 na podstawie umów cywilno- prawnych. 

 

Zestawienie kontroli według stanu zatrudnienia w zakładach: 

- do 9 zatrudnionych: 327 kontroli; 

- od 10 do 49 zatrudnionych: 42 kontrole; 

- od 50 do 249 zatrudnionych: 10 kontroli.  

 

Środki prawne zastosowane w wyniku przeprowadzonych kontroli: 

- wydanych decyzji ogółem – 1.554,   

- decyzji z natychmiastowym terminem wykonalności – 1.233,  

- decyzji wstrzymania prac – 110,   

- decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn – 61,  

- decyzji skierowania do innych prac – 66, 

- nałożonych mandatów – 139, 

- wykroczeń w mandatach – 267, 

- kwota grzywien w mandatach ogółem –  146.400,00 zł. 
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 Wydane decyzje dotyczyły (podano udział procentowy nieprawidłowości w stosunku do ogółu 

decyzji w kontrolowanych zagadnieniach): 

- obiektów i pomieszczeń pracy - 25%, 

- zaplecza higieniczno-sanitarnego - 10%, 

- stanowisk i procesów pracy - 63%, 

- maszyn i urządzeń technicznych - 53%, 

- urządzeń i instalacji energetycznych - 48%, 

- magazynowania i składowania - 8%, 

- narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi - 30%, 

- przygotowania do pracy - 14%. 

 

Nieprawidłowości występujące najczęściej, powodujące największą liczbę zagrożeń (wg.liczby 

decyzji): 

- brak urządzeń ochronnych rusztowań (balustrad i desek krawężnikowych) – 193 decyzje, 

- brak zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi – 160 

decyzji, 

- brak zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości – 103 decyzje, 

- brak oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych na budowach - 81 decyzji, 

- brak zabezpieczenia otworów technologicznych – 48 decyzji, 

- nieprawidłowe dojścia do stanowisk pracy – 47 decyzji, 

- wykonywanie prac budowlanych bez instrukcji bezpiecznego ich wykonywania – 45 decyzji, 

Z powyższych danych wynika, że szczególnie duża liczba nieprawidłowości związana jest  

z wykonywaniem pracy na wysokości (dotyczy pracy przy krawędzi stropów i z poziomu 

rusztowań) oraz z eksploatacją instalacji elektrycznych zasilających urządzenia na placach 

budów. 

 

Porównanie wyników kontroli do lat poprzednich 

 2011r. 2012r. 2013r. 

liczba kontroli   423 449 379 

liczba wydanych decyzji ogółem 1.986 1.642 1.554 

liczba mandatów 131 146 139 

kwota grzywien ogółem 142.200 148.800 146.400 

liczba wniosków do sądu 5 2 0 

liczba środków wychowawczych 32 33 13 
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Efekty uzyskane w wyniku kontroli 

Wydając decyzje i egzekwując ich wykonanie inspektorzy pracy spowodowali usunięcie 

nieprawidłowości związanych z wykonywanymi pracami, poprawiając tym samym warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W stosunku do pracowników i innych osób wykonujących pracę uzyskano: 

- poprawę warunków pracy w obiektach i pomieszczeniach pracy - dla 770 pracowników, 

- poprawę organizacji stanowisk i procesów pracy - dla 1884 pracowników, 

- usunięto nieprawidłowości związane z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych 

poprawiając warunki pracy dla 1110 pracowników, 

- poprawiono bezpieczeństwo pracy w związku z eksploatacją instalacji elektrycznych – dla 

1069 pracowników, 

- poprawiono bezpieczeństwo pracy w związku z wykonywaniem prac transportowych – dla 

124 pracowników, 

- usunięto nieprawidłowości w zakresie przygotowania do pracy  123 pracowników. 

Z analizy danych liczbowych wynika, że kontrole, w których wydano decyzje  

z natychmiastowym terminem realizacji stanowią 66% ogólnej liczby kontroli.  

 

Podsumowanie  

Skuteczność tej formy przeprowadzania kontroli jest znacząca, w szczególności z uwagi 

na fakt, że liczba decyzji wydanych z natychmiastowym terminem wykonalności stanowi  

ok. 80% ogólnej liczby wydanych decyzji co oznacza, że efekt w postaci usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości także był natychmiastowy.  

Daje się zauważyć tendencja polegająca na tym, że lepsze efekty są osiągane w 

przypadku firm zatrudniających osoby na podstawie umów o pracę, natomiast wyraźnie gorzej 

jest w przypadku firm, w których praca jest świadczona na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Innym czynnikiem wpływającym na stan bezpieczeństwa i higieny pracy jest brak 

odpowiedniego nadzoru nad wykonywaniem prac budowlanych.     

Spowodowane  jest to wykonywaniem prac w różnych miejscach w jednej miejscowości 

lub w różnych miejscowościach. Dotyczy to przede wszystkim prac remontowych, nie 

wymagających wielu osób do ich wykonania. Powoduje to, że ze względów organizacyjnych  

i ekonomicznych pracodawcy nie są w stanie zapewnić odpowiedniego nadzoru. Stanowiska 

pracy organizowane są przez samych pracowników, nie zawsze umiejących poradzić sobie  

z tym problemem. W takich przypadkach inspektorzy wielokrotnie radzili pracodawcom,  

aby powierzali oni funkcję brygadzisty jednemu z pracowników. 

Terminy wykonania prac zwykle są krótkie i pracodawcy nie do końca mają możliwość 

ich negocjacji (decyduje przede wszystkim inwestor – to on decyduje o wyborze wykonawcy),  

a ponadto niedotrzymanie tych terminów powoduje konsekwencje finansowe w stosunku do 
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wykonawcy robót. Powoduje to, że więcej uwagi pracodawcy zwracają na terminowość i jakość 

wykonywanych robót, a mniej na sposób i warunki ich wykonywania. 

 

2. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 

 

2.1.  Nadzór rynku maszyn i urządzeń technicznych 

 

 Inspektorzy przeprowadzili 40 kontroli w zakresie nadzoru rynku sprawdzając, czy 

maszyny i urządzenia techniczne użytkowane przez pracodawców są zgodne z zasadniczymi 

wymaganiami. Wyroby te podlegają rozporządzeniu Ministra Gospodarki (wdrażającemu do 

prawa polskiego 9 dyrektyw nowego podejścia) w sprawie zasadniczych wymagań dla: 

- prostych zbiorników ciśnieniowych (dyrektywa 2009/105/WE), 

- maszyn (dyrektywy 2006/42/WE, 98/37/WE), 

- urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (dyrektywa 97/23/WE), 

- urządzeń spalających paliwa gazowe (dyrektywy 2009/142/WE, 90/396/EWG), 

- dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (dyrektywa 95/16/WE), 

- urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w pomieszczeniach 

zagrożonych wybuchem (ATEX) (dyrektywa 94/9/WE), 

- urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 

(dyrektywa 2000/14/WE), 

- wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia 

(dyrektywy 2006/95/WE, 73/23/EWG), 

- w sprawie wprowadzania do obrotu wyrobów pirotechnicznych (dyrektywa 2007/23/WE). 

 

W czasie kontroli oceniono 48 wyrobów, w tym: 

- 9 wyrobów zgodnych z wymaganiami zasadniczymi, 

- 39 wyrobów, w odniesieniu do których stwierdzono niezgodności  z wymaganiami 

zasadniczymi. 

 

Skontrolowane wyroby podlegały dyrektywom dotyczącym: 

- maszyn (dyrektywy 2006/42/WE, 98/37/WE) - 45 wyrobów, 

- wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia 

(dyrektywy 2006/95/WE) - 3 wyroby, 

- urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska 

(dyrektywa 2000/14/WE) - 1 wyrób. 
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Należy wspomnieć, że niektóre wyroby mogą podlegać kilku dyrektywom. Inspektorzy pracy 

stwierdzili użytkowanie tylko niektórych rodzajów wyrobów objętych dyrektywami, z czego 

najwięcej niezgodności dotyczyło maszyn. 

 

Poniższe zestawienie obrazuje skalę nieprawidłowości w oparciu o wymogi dyrektywy 

2006/42/WE, 98/37/WE (tzw. maszynowej). 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba 
kontrolowanych 

wyrobów 
 

Liczba wyrobów, 
w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

% 
nieprawidłowości 

Brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE 45 11 24 % 

Brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności 45 17 38 % 
Brak lub nieprawidłowości w zakresie 
wystawienia certyfikatu oceny typu WE  
(jeżeli jest on wymagany) 

5 0 
- 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami 
ogółem, w tym: 

45 43 95 % 

 nieprawidłowości dotyczące budowy/ 
wykonania wyrobu 

45 18  40 % 

 brak lub niewłaściwe oznakowanie wyrobu – 
identyfikacja, piktogramy, barwy bhp itp. 

45 19 42 % 

 brak  instrukcji użytkowania 45 7 15 % 

 instrukcja w języku obcym 45 2 4 % 

 nieprawidłowa zawartość instrukcji 45 17 38 % 

 

Rażące nieprawidłowości, w tym dotyczące budowy wystąpiły przy maszynach: 

- wyprodukowanych w Polsce - 7 maszyn, 

- wyprodukowanych poza Unią Europejską i wprowadzonych do obrotu w Polsce - 8 maszyn. 

 

Skalę i zakres nieprawidłowości  przedstawiają opisane niżej przykładay oceny: 

- maszyna do cięcia i rozwiercania produkcji chińskiej, gdzie uchybienia to m.in.: 

o brak blokady uniemożliwiającej włączenie ruchu roboczego przy otwartej osłonie, 

o brak osłony przekładni łańcuchowej przekazującej napęd na walce z nożami 

tnącymi,  

o brak wyłączników na stanowiskach podawania i odbioru materiałów,  

o przy konstrukcji osłony strefy roboczej walców nie zapewniono odległości 

bezpieczeństwa,  

o napisy informujące o przeznaczeniu poszczególnych wyłączników i wskaźników na 

tablicy sterowniczej wykonano w innym języku niż polski, 

o na maszynie nie umieszczono oznakowania znakiem CE,   

o deklaracja zgodności nie zawiera wykazu norm wskazanych do stosowania w ocenie 

zgodności, 

o instrukcja obsługi nie określa m.in. opisu poszczególnych podzespołów maszyny, 

opisu pulpitu sterowniczego, elementów instalacji elektrycznej i pneumatycznej, 
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- wykrawarka - prasa pneumatyczna wyprodukowana i wprowadzona do użytku przez 

pracodawcę polskiego, który nie dopełnił obowiązków w zakresie: 

o podmiot nie sporządził dokumentacji technicznej, 

o nie poddano maszyny ocenie zgodności, 

o nie sporządzono deklaracji zgodności, 

o maszyna nie posiada układu sterowniczego, 

o brak osłon na urządzeniach ochronnych. 

Na uwagę zasługuje fakt, że podczas obsługi ww. maszyny operator uległ wypadkowi 

przy pracy w wyniku którego doznał zmiażdżenia dwóch palców lewej ręki.  

 

Przyczyny nieprawidłowości 

Według kontrolujących, w dalszym ciągu przyczynami nieprawidłowości są 

niewystarczająca znajomość przepisów przez przedsiębiorców produkujących maszyny na 

własny użytek, czy też aspekty ekonomiczne. Maszyny nie spełniające wymagań zasadniczych 

są znacznie tańsze od maszyn tego samego rodzaju, które wymagania zasadnicze spełniają. 

Potwierdzeniem niech będzie fakt, że niektóre osoby wprowadzające maszyny do obrotu po 

2010 roku nadal deklarują zgodność wykonanej maszyny a dyrektywą 98/37/WE. 

 W zależności od rodzaju, jak też i wagi stwierdzanych nieprawidłowości, stosowano 

adekwatne środki prawne. W przypadku niezgodności możliwych do szybkiego usunięcia, 

występowano do producentów, importerów i dostawców wyrobów o ich usunięcie w określonym 

terminie. W konsekwencji, w ramach dobrowolnych działań naprawczych zlikwidowano 

uchybienia dotyczące 19 maszyn oraz 2 urządzeń elektrycznych, w tym: 

- oznakowano znakiem ,,CE” 11  maszyn,    

- sporządzono prawidłowe deklaracje zgodności dla 16 maszyn,    

- wyposażono 9 maszyny w wymagane osłony i urządzenia ochronne, 

- umieszczono wymagane oznakowanie na 19 maszynach,  

- uzyskano instrukcje obsługi dla  8 maszyn oraz jednego urządzenia elektrycznego, 

- sporządzono prawidłowe instrukcje obsługi dla  17 maszyn oraz o jednego urządzenia 

elektrycznego, 

Dodatkowo producent wycofał z użytku wykrawarkę, która nie spełniała wymagań 

zasadniczych. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Od dnia 01.05.2004r. uległ poprawie stan przestrzegania przepisów wynikających  

z ustawy o systemie oceny zgodności. Szczególnie wyraźnie widać to u pracodawców 

produkujących wyroby seryjnie i wprowadzających do obrotu wyroby produkowane seryjnie  

w Polsce i na obszarze Wspólnoty Europejskiej.  
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Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono przy  maszynach wyprodukowanych w Polsce 

przez małych producentów oraz maszyn  produkowanych  przez pracodawców na własne 

potrzeby  

         Sytuację pogarsza to, że wiele norm zharmonizowanych z dyrektywą nr 2006/42 WE 

dotyczących maszyn, nadal  nie jest dostępnych w języku polskim. Powyższe utrudnia 

korzystanie z norm producentom maszyn.   

Producentom pojedynczych egzemplarzy maszyn nie ,,opłaca się’’ opracowywać 

dokumentacji konstrukcyjnej. Wymagania technologiczne, które powinien spełniać wyrób często 

były ważniejsze od aspektów bezpieczeństwa użytkowania.   

2.2. Wymagania zasadnicze dla maszyn do obróbki drewna 

 

Celem realizowanego zadania było rozpoznanie i wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez 

maszyny do obróbki drewna wprowadzone do obrotu: 

- przed dniem 1 stycznia 2006 r. - na podstawie wymagań zasadniczych określonych  

w dyrektywie maszynowej nr 98/37/WE oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla 

maszyn i elementów bezpieczeństwa, 

- w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 grudnia 2009 r. - na podstawie wymagań 

zasadniczych określonych w dyrektywie maszynowej nr 98/37/WE oraz rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla 

maszyn i elementów bezpieczeństwa, 

- od dnia 29 grudnia 2009 r. - na podstawie wymagań zasadniczych określonych  

w dyrektywie maszynowej nr 2006/42/WE oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki  

z dnia 21 października 2008  r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla maszyn. 

 

Skontrolowano 16 pracodawców użytkujących przedmiotowe maszyny. Ogółem kontrolą 

objęto 19 wyrobów pochodzących z krajów Unii Europejskiej, w tym: 

- 6 maszyn produkcji krajowej, 

- 13 maszyn wyprodukowanych w innych krajach UE.  

Wyniki kontroli wyrobów przeprowadzonych przez inspektorów pracy 

Wyszczególnienie Liczba  

Skontrolowane wyroby ogółem, 

w tym: 
19 

-  spełniające zasadnicze lub inne wymagania 5 

-  niespełniające zasadniczych lub innych wymagań 14 
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Prowadzone kontrole dotyczyły wyrobów po raz pierwszy wprowadzonych do obrotu lub 

oddanych do użytku na terenie Państw Wspólnoty Europejskiej. Nie kontrolowano maszyn 

importowanych spoza granic Unii, z tzw. krajów trzecich. 

 

Rodzaj nieprawidłowości stwierdzonych przez inspektorów pracy. 

 

Rodzaj nieprawidłowości 

 
Liczba wyrobów 
kontrolowanych 
w tym zakresie 

 

Liczba wyrobów 
ze stwierdzoną 

nieprawidłowością 

Brak oznakowania CE 19 3 

Nieprawidłowe oznakowanie CE 19 - 

Brak deklaracji zgodności 19 7 

Nieprawidłowa deklaracja zgodności 19 2 

Nieprawidłowości związane z udziałem/brakiem 
udziału jednostki notyfikowanej 

19 2 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, 
w tym: 

  

- nieprawidłowości dotyczące  budowy/wykonania 19 6 

- brak lub niewłaściwe oznakowanie   
  identyfikacja, piktogramy itp. 

19 5 

-   brak instrukcji użytkowania 19 3 

-    instrukcja w języku obcym 19 - 

-   nieprawidłowa zawartość instrukcji 19 6 

 
Z uwagi na niezgodność z wymaganiami zasadniczymi zakwestionowano 14 maszyn,  

w tym 5 wyrobów produkcji krajowej oraz 9 maszyn wyprodukowanych w innych krajach Unii 

Europejskiej. 

 

Stwierdzanie nieprawidłowości dotyczy głównie: 

- projektowania i budowy maszyn - najwięcej nieprawidłowości dotyczyło niewłaściwych osłon 

lub innych urządzeń ochronnych. W 6 z 19 kontrolowanych wyrobów zakwestionowano 

wadliwą konstrukcję osłon, polegającą na nie zachowaniu odległości bezpieczeństwa od 

stref niebezpiecznych oraz niewłaściwego rodzaju urządzeń ochronnych, 

- dokumentacji technicznej - wiele uchybień dotyczyło braku lub nieprawidłowej deklaracji 

zgodności WE, (co jest niezbędne do potwierdzenia dokonania procedury oceny zgodności) 

oraz opracowania szczegółowej instrukcji obsługi dotyczącej przedmiotowego wyrobu. 

Poddając ocenie 19 wyrobów inspektorzy pracy zakwestionowali 7 z uwagi na brak 

deklaracji zgodności, 2 z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności, 3 z uwagi na brak 

instrukcji użytkowania maszyn oraz 6 z uwagi na nieprawidłową zawartość tej instrukcji, 

- oznakowanie - błędem często popełnianym przez wykonawców maszyn jest niewłaściwe 

oznakowanie elementów sterowniczych (brak czytelnych napisów w języku polskim lub 

zrozumiałych symboli) oraz umieszczanie ostrzeżeń na wyrobie napisanych w języku innym 
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niż polski.  Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w 5 z 19 maszyn objętych 

kontrolą. W 3 przypadkach stwierdzono nieoznakowanie wyrobu znakiem CE.   

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

Przyczyny wynikają głównie z nieznajomości oraz błędnej interpretacji przepisów prawa. 

Przeprowadzenie kompleksowej procedury oceny zgodności w celu poświadczenia zgodności 

maszyny z wymaganiami zasadniczymi nie jest możliwe bez odpowiedniego nakładu 

finansowego ze strony wytwórcy. Niestety aspekt ekonomiczny bywa decydującym czynnikiem 

podczas produkcji wyrobów, co bezpośrednio przekłada się na jakość ich wykonania  

i pomniejszenie bezpieczeństwa w ich użytkowaniu. 

W dużej mierze winę za postępowanie producentów ponoszą też użytkownicy 

(pracodawcy), godząc się na zakup tańszych maszyn po atrakcyjnych cenach. Swoje 

postępowanie przedsiębiorcy uzasadniają brakiem wystarczających środków inwestycyjnych na 

zakup nowych maszyn oraz słabą znajomością przepisów prawa w przedmiotowym zakresie.  

Niewiedza ta przejawia się nieprawidłowym podejściem pracodawców, którzy przed 

zakupem nowej maszyny ignorują obowiązek dokładnej jej weryfikacji pod kątem spełnienia 

wymagań zasadniczych np.: w zakresie odpowiedniego oznakowania (znak CE, dane 

identyfikujące producenta, maszynę), dołączenia odpowiedniej instrukcji obsługi wraz  

z deklaracją zgodności WE, opisu elementów sterowniczych umożliwiających ich identyfikację, 

czy ostrzeżeń umieszczonych na wyrobie. 

 

Uzyskane efekty 

Stwierdzone w czasie kontroli niezgodności wyeliminowano w wyniku działań  podjętych 

dobrowolnie przez przedsiębiorców wprowadzających maszyny do obrotu, ewentualnie  

w porozumieniu z ich użytkownikami, na etapie kontroli tych wyrobów. W wyniku działań 

dobrowolnych usunięto niezgodności z wymaganiami zasadniczymi przy 9 wyrobach, w tym: 

- oznakowano znakiem „CE” 2  maszyny. 

- dostarczono użytkownikom deklaracje zgodności dla 6 maszyn, natomiast dla 2 wyrobów 

sporządzono i dostarczono deklaracje prawidłowe (poprawione). 

- wyposażono 1 maszynę w wymagane osłony oraz urządzenia ochronne. 

- dokonano odpowiedniego oznakowania przy 4 maszynach. 

- dostarczono użytkownikom instrukcje obsługi dla 2 maszyn, natomiast dla 3 wyrobów 

sporządzono i dostarczono instrukcje prawidłowe (poprawione). 

1 maszyna wykonana przez użytkownika we własnym zakresie, z uwagi na nie spełnianie 

wymagań zasadniczych, została przez niego wycofana z użytkowania. Do dnia 31.12.2012r nie 

rozstrzygnięto postępowań w sprawie 3 pilarek taśmowych oraz 1 linii lakierniczo-malarskiej. 
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Podsumowanie 

Najczęściej to aspekt ekonomiczny ma wpływ na charakter stwierdzonych 

nieprawidłowości. Decydującym czynnikiem przy zakupie maszyn i urządzeń jest cena. 

Producenci zasłaniając się konkurencyjnością na rynku, wprowadzają oszczędności dotyczące 

stosowanych materiałów, czy też nie dokonują pełnej oceny pod kątem spełniania wymagań 

zasadniczych. Nabywający wyrób z kolei, nie dostrzegają praktycznego znaczenia przy 

kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy, wyposażając stanowiska pracy w maszyny  

i urządzenia nie spełniające określonych kryteriów bezpieczeństwa.  

 

2.3. Spełnianie wymagań minimalnych dla maszyn do obróbki drewna 

 

W 2013r. kontrolami przestrzegania rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30.10.2002r.  

w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy  objęto maszyny do obróbki drewna 

wprowadzone do obrotu przed dniem 01.05.2004r.  

Zagadnienia badane podczas kontroli dotyczyły głównie oceny minimalnych wymagań 

maszyn do obróbki drewna zbadanych przez pracodawcę, dostępu pracowników do instrukcji 

użytkowania maszyny, wyposażenia maszyn w urządzenia służące do odłączania od źródeł 

energii, a także doboru, konstrukcji i usytuowania osłon i innych urządzeń ochronnych, układu 

sterowania, oświetlenia stref pracy.  

Skontrolowano 35 przedsiębiorstw, w których pracę świadczyły 964 osoby, w tym: 

- 916 zatrudnionych w ramach stosunku pracy, w tym 270 kobiet, 3 młodocianych  

oraz 15 niepełnosprawnych, 

- 35 na podstawie umów cywilno-prawnych, 

- 1 podmiot samozatrudniający się. 

 

Ocenie zgodności poddano 214 różnego typu maszyn do obróbki drewna. Stwierdzono 

naruszenia przepisów w zakresie: 

- brak wstępnych kontroli maszyn po ich zainstalowaniu po raz pierwszy - 7%, 

- brak okresowych kontroli maszyn - 45%, 

- brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje dot. obsługi - 22%, 

63% 

28% 

6% 

3% 

do 9 pracowników 

od 10 do 49 pracowników  

od 50 do 249 pracowników 

250 i więcej pracowników 
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- urządzeń ochronnych - 50%, 

- elementów sterujących, mających wpływ na bezpieczeństwo obsługi - 8%, 

- urządzeń do uruchamiania oraz całkowitego zatrzymania maszyny - 16%, 

- użytkowania maszyn nieoznakowanych barwami bezpieczeństwa - 5%. 

 

 

 

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło niewłaściwej konstrukcji maszyn w tym korpusu 

wyrobów oraz zastosowanych (lub nie) osłon, czy też innych urządzeń ochronnych. W 104  

z 209 kontrolowanych maszyn do obróbki drewna zakwestionowano konstrukcję 

zastosowanych osłon, które nie spełniały wymagań głównie pod względem zachowania 

odległości bezpieczeństwa od stref niebezpiecznych oraz dobór rodzaju urządzeń ochronnych.  

Oględziny maszyn wykazały szereg nieprawidłowości dotyczących również: 

- niewłaściwego oznakowania elementów sterowniczych (brak czytelnych napisów w języku 

polskim lub zrozumiałych symboli, oznakowania w sposób umożliwiający ich identyfikację), 

- urządzeń zatrzymywania awaryjnego (uszkodzone elementy sterujące lub niewłaściwy 

dobór miejsca ich instalacji) 

- rozwiązań eliminujących możliwość samoczynnego uruchomienia obrabiarek (bez celowego 

zadziałania na układ sterowania) w przypadku ponownego pojawienia się napięcia  

w układzie zasilania po jego zaniku. 

Wiele uchybień dotyczyło braku lub nieprawidłowo opracowanej instrukcji stanowiskowej 

dotyczącej bezpiecznego użytkowania kontrolowanych maszyn. Poddając ocenie 205 wyrobów 

inspektorzy pracy zakwestionowali 45 przypadków. 

 

Przyczyny nieprawidłowości 

Wśród przyczyn mających związek z naruszaniem przepisów prawa pracy oraz 

nieprzestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy można wyróżnić: 
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5% 
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- brak wyobraźni i lekceważenie zasad oraz przepisów bhp zarówno po stronie pracodawcy, 

jak i pracowników, 

- brak znajomości zagadnień z zakresu bhp oraz aktualnie obowiązujących przepisów prawa 

pracy przez pracodawców, 

- niewłaściwe i nierzetelne wypełnianie zadań przez osoby pełniące obowiązki służby bhp, 

- szukanie oszczędności finansowych kosztem jakości w dziedzinie bhp, poprzez m.in. 

wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i urządzenia techniczne wykonane we własnym 

zakresie, przeprowadzanie oceny maszyn przez osoby niekompetentne, 

- niska świadomość pracowników w zakresie ryzyka zawodowego (błędy w opracowanych 

dokumentacjach dotyczących oceny ryzyka, oraz nie informowanie pracowników o ryzyku, 

jakie wiąże się z wykonywaniem przez nich prac na określonych stanowiskach). 

 

Zastosowane środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali: 

- 212 zarządzeń nakazowych, w tym: 

o 44 nakazy na piśmie zawierające 131 decyzji, 

o 93 decyzje z terminem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa, 

o 11 decyzji wstrzymujących prace 

o 35 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn 

o 81 decyzji ustnych. 

- 17 wystąpień zawierających 27 wniosków dotyczących 78 pracowników. 

Zastosowano 4 środki wychowawcze, nałożono 13 mandatów na łączna kwotę 14.800 zł. 

 

Podsumowanie 

Najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyło maszyn produkcji rzemieślniczej 

wykonanych przez samych użytkowników, odkupionych wyeksploatowanych od innych 

przedsiębiorców lub wykonanych na ich zlecenie. Tego typu wyroby charakteryzują się niskim 

poziomem bezpieczeństwa głównie w zakresie budowy, niewłaściwego doboru osłon lub innych 

urządzeń ochronnych, zastosowanych układów sterowania oraz ubogiej dokumentacji 

technicznej, w tym instrukcji użytkowania. Niepokój budzi skala wyposażania stanowisk pracy  

w tego typu maszyny. Powyższe naraża operatorów oraz osoby postronne na bezpośrednie 

zagrożenie utraty zdrowia lub życia. 

W dużej mierze użytkownicy(pracodawcy), godzą się na zakup tańszych maszyn po 

atrakcyjnych cenach. Swoje postępowanie uzasadniają brakiem wystarczających środków 

inwestycyjnych na zakup nowych maszyn oraz znikomą znajomością przepisów prawa  

w przedmiotowym zakresie. Fakt zaniedbania w zakresie dostosowania przedmiotowych 

wyrobów do wymagań minimalnych wynika z lekceważącego podejścia pracodawców do 
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omawianego problemu poprzez m.in. brak okresowych kontroli maszyn w zakresie 

bezpiecznego ich użytkowania, błędnie przeprowadzana ocena ryzyka związana z ich 

eksploatacją przez osoby posiadające nieodpowiednie kwalifikacje. Należy zwrócić większą 

uwagę na brak odpowiedzialności pracodawców w zakresie wyposażania stanowisk pracy  

w maszyny, które nie spełniają wymagań dotyczących bezpiecznej ich obsługi  

W ocenie kontrolujących  coraz więcej przedsiębiorców prowadzących większe firmy, 

zarówno z uwagi na niezawodność, jakość wykonania, łatwy dostęp do części zamiennych, 

bezproblemowy kontakt z serwisem, gwarancję, ale również bezpieczeństwo pracy, decyduje 

się na maszyny nowe, profesjonalne, znanych producentów liczących się obecnie głównie na 

rynku europejskim. Takie postępowanie  pozwala na zdecydowane ograniczanie ryzyka 

zawiązanego z obsługą udostępnianych pracownikom obrabiarek do drewna. 

 

3. CZYNNIKI SZKODLIWE WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKU PRACY  

 

3.1. Zagrożenia związane z występowaniem hałasu 

 

Celem kontroli było rozpoznawanie i eliminowanie nieprawidłowości oraz zagrożeń  

powodowanych przez hałas występujący na stanowiskach pracy w zakładach produkcyjnych  

i usługowych. W ramach realizacji tematu kontrolowano zakłady różnych branż  

m.in. przetwórstwa mięsnego, handlu i napraw, budownictwa, transportu i gospodarki 

maszynowej. Na tej podstawie dokonano oceny skali zjawisk negatywnych, związanych  

z występowaniem w środowisku pracy czynnika szkodliwego jakim jest hałas.  

 

Liczba skontrolowanych zakładów, wg. liczby zatrudnionych osób 

Kontrole realizowano w podmiotach posiadających aktualne pomiary wielkości 

charakteryzujących hałas - 60 zakładów, w tym:  

- 14 zakładów zatrudniających do 9 pracowników,  

- 23  zakłady zatrudniające od 10 do 49 pracowników,  

- 15 zakładów zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 

- 8 zakładów zatrudniających 250 i więcej pracowników. 
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Zatrudnienie 

W ramach stosunku pracy zatrudnionych było 7242 pracowników w tym 2185 kobiet,  

11 pracowników młodocianych i 152 pracowników niepełnosprawnych. Na podstawie umów 

cywilnoprawnych zatrudnione były 522 osoby, 4 podmioty samozatrudniające się  

i 3 cudzoziemców. 

Na hałas narażonych było ogółem  2791 osób, w tym 655 kobiet oraz 462 osoby 

pracujące w porze nocnej. W kontrolowanych zakładach nie stwierdzono zatrudniania 

pracowników młodocianych narażonych na hałas. W warunkach zagrożonych  

tj. gdy przekroczona była dopuszczalną wartość wskaźnika krotności NDN,  zatrudnionych  

w kontrolowanych zakładach było 290 osób, w tym 80 kobiet oraz 67 pracujących  

w porze nocnej.  

W większości kontrolowane były zakłady produkujące stolarkę otworową z PCV,  wyroby 

ze stali, wyroby z drewna i płyt wiórowych, materiały drewnopochodne, styropian. 

 

Przyczyny przekroczeń wartości progów działania lub NDN hałasu 

We wszystkich kontrolowanych zakładach bez względu na branżę i rodzaj produkcji lub 

usługi przyczyną przekroczeń wartości progów działania hałasu 80 dB(A) lub dopuszczalnego 

normatywu NDN 85 dB(A) były eksploatowane maszyny oraz ciągi technologiczne również te, 

które spełniają wymagania zasadnicze i oznakowane są znakiem CE. Poruszające się ruchem 

obrotowym i innym elementy maszyn oraz wszelkiego rodzaju narzędzia skrawające jak piły, 

frezy, wszelkiego rodzaju wibroprasy w zakładach produkujących wyroby betonowe emitują 

hałas. Często w procesie produkcyjnym niemożliwe jest wyeliminowanie hałasu poniżej progu 

działania z uwagi na emisję hałasu maszyn nawet na biegu jałowym.   

Jedną z przyczyn występowania hałasu na stanowiskach pracy o wartościach powyżej 

progu działania i dopuszczalnej wartości NDN jest niewłaściwa organizacja pracy polegająca na 

zbyt dużym zagęszczeniu maszyn i  rozlokowaniu maszyn w jednym pomieszczeniu lub hali 

produkcyjnej.  W takich sytuacjach praktycznie na wszystkich stanowiskach pracy występuje 

hałas o wartościach zbliżonych do tych stanowisk, z których emitowany jest największy hałas. 

Liczba posadowionych maszyn w danym pomieszczeniu ma o tyle negatywny skutek w 

odniesieniu do zagrożenia spowodowanego hałasem, iż maszyny emitują hałas na przemian 

bądź kilka jednocześnie. Taka sytuacja występuje najczęściej w dużych zakładach 

produkcyjnych stolarki otworowej z pcv i aluminium. 

 

Ocena wykonywanych pomiarów hałasu 

We wszystkich 60 kontrolowanych zakładach pracy badania i pomiary wielkości 

charakteryzujących  hałas wykonane były przez laboratoria posiadające aktualne akredytacje 

do wykonywania pomiarów tego czynnika szkodliwego wydane przez Polskie Centrum 
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Akredytacji w Warszawie.  

Przeprowadzany zakres pomiarów parametrów hałasu przez jednostki uprawnione do 

wykonywania tego typu pomiarów umożliwiał kontrolowanym pracodawcom właściwy dobór 

ochronników słuchu. W sprawozdaniach z pomiarów hałasu mierzono takie parametry hałasu 

określone w dB jak: poziom szczytowy C, poziom maksymalny A, a także poziom równoważny 

A, poziom ekspozycji na hałas w dB(A) w odniesieniu do 8 - godzinnego  dobowego wymiaru 

czasu pracy. 

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych pomiarów wielkości charakteryzujących 

hałas oraz wyników tych badań na poszczególnych stanowiskach pracy kontrolujący 

inspektorzy stwierdzili, że pracodawcy niejednokrotnie podejmowali  wielokierunkowe działania 

w celu ochrony zdrowia narażonych na ten czynnik szkodliwy pracowników. Problem ten 

dotyczył przede wszystkim pracowników narażonych na hałas powyżej dopuszczalnego 

normatywu NDN, tj. 85 dB(A). Najczęściej bezpośrednim działaniem pracodawców 

zmierzającym do ograniczenia negatywnego oddziaływania hałasu na pracowników było 

wyposażanie ich w ochronniki słuchu o odpowiedniej tłumienności w zależności od wielkości 

występującego hałasu. W mniejszym stopniu, z uwagi na duże koszty inwestycyjne, stosowano 

rozwiązania techniczne polegające na wymianie parku maszynowego na nowy z odpowiednim 

wytłumieniem hałasu, izolowaniem narażonych pracowników lub maszyn, m.in. poprzez 

stosowanie kabin operatorów ciągów technologicznych wykonanych z materiałów 

dźwiękochłonnych. Niejednokrotnie małe podmioty gospodarcze nie są w stanie sprostać tym 

problemom ze względów finansowych. 

Podejmowane były także działania organizacyjne polegające na rotacji pracowników,  

w efekcie której zmniejszany był czas narażenia na stanowisku pracy,  na którym występował 

ponadnormatywny hałas, doraźne remonty maszyn, wymiana i konserwacja narzędzi 

skrawających. W miarę możliwości dokonywano ponadto posadowienia maszyn emitujących 

ponadnormatywny hałas na tłumiących podkładach lub w odrębnych pomieszczeniach czy 

obudowach dźwiękochłonnych, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się hałasu na inne 

stanowiska pracy.  W ramach bieżącego monitoringu związanego z ochroną zdrowia 

pracownicy narażeni na hałas kierowani byli na badania audiometryczne słuchu podczas 

profilaktycznych badań lekarskich.  

  

Opis kontrolowanych zagadnień ze wskazaniem nieprawidłowości 

- we wszystkich zakładach pracy, gdzie przeprowadzono kontrolę pracodawcy posiadali 

aktualne badania i pomiary natężenia  hałasu, natomiast w pięciu  przypadkach brak było 

badań i aktualnych pomiarów na 6 stanowiskach pracy i dotyczyło to 29 pracowników.  

Na podstawie zapisów w kartach badań i pomiarów ustalono, że odnotowano w nich  661  

stanowisk pracy na których wykonano ww. badania natężenia hałasu. Uchybienia 
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stwierdzono w stosunku do 19 stanowisk pracy, a poległy one na nie zaewidencjonowaniu 

bieżących  wyników pomiarów w kartach badań i pomiarów. Pomiary i badania natężenia 

hałasu wykonane zostały na 667 stanowiskach pracy, 

- w trakcie kontroli ustalono, że w kontrolowanych zakładach informacje zawarte  

w sprawozdaniach z pomiarów natężenia hałasu były w 56 zakładach spójne z informacjami 

zawartymi w ostatnich aktualnych pomiarach, w których uwzględniono rodzaj stanowiska 

pracy, datę, miejsce wykonania pomiaru oraz jego wynik. Uchybienia w tym zakresie 

stwierdzono w 4 zakładach polegające min. na nie uwzględnieniu w kartach badań  

i pomiarów daty wykonania pomiarów, 

- w 55 zakładach zbadano aktualność informacji w rejestrze czynników szkodliwych dla 

zdrowia występujących na stanowiskach pracy w tym charakterystyka stanowiska pracy, 

czas narażenia oraz liczbę osób pracujących w warunkach przekroczenia dopuszczalnych 

wartości NDN. Uchybienia stwierdzono w 9 zakładach, 

- ustalono podczas kontroli, że w 14 zakładach  w związku z przekroczeniem wartości NDN 

natężenia hałasu pracodawcy sporządzili program działań organizacyjno-technicznych 

zmierzających do obniżenia natężenia  hałasu do obowiązujących norm. Opracowany 

program organizacyjno – techniczny wprowadzony został w życie w 11 zakładach, 

- w trakcie kontroli dokonano sprawdzenia oznakowania znakami bezpieczeństwa lub w inny 

sposób stanowisk i miejsc pracy, gdzie przekroczone były normatywy NDN hałasu.  Na 

sprawdzonych 241 stanowisk pracy, na 3 brak było oznakowania znakami bezpieczeństwa 

ostrzegającymi oraz nakazującymi stosowanie ochronników słuchu. Stwierdzano także 

przypadki oznakowania stanowisk pracy znakami ostrzegawczymi przed nadmiernym 

hałasem pomimo nie przekraczania na nich dopuszczalnych norm z uwagi na stosunkowo 

krótki czas ekspozycji emitowanego hałasu w ciągu zmiany roboczej tj. 8 godzin, 

- w kontrolowanych  zakładach pracy pracodawcy wyposażyli – 1931 pracowników w środki 

ochrony indywidualnej słuchu z uwagi na to, że przekroczone były wartości progów działania 

hałasu. Nie dostarczono ogółem 54 pracownikom środków ochrony indywidualnej pomimo 

to, że przekroczona była wartość progu działania hałasu tj. 80 dB, 

- na stanowiskach pracy w warunkach przekroczenia NDN hałasu zbadano stosowanie 

ochronników słuchu przez 562 pracowników. Nie stwierdzono przypadków nieużywania 

indywidualnych ochron słuchu na stanowiskach pracy na których przekroczona była 

dopuszczalna wartość NDN,  

- ponadto dokonano oceny doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas 

i indywidualnych cech pracowników na grupie 1413 pracowników. W sprawozdaniach  

z pomiarów hałasu zmierzono takie parametry hałasu określone w dB jak: poziom 

szczytowy C, poziom maksymalny A, a także poziom równoważy A, poziom ekspozycji na 

hałas w dB(A) w odniesieniu do 8 - godzinnego  dobowego wymiaru czasu pracy.  
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We wszystkich kontrolowanych zakładach zakres pomiarów hałasu umożliwiał właściwy 

dobór ochronników słuchu,  

- w większości kontrolowanych pracodawców przydzielone pracownikom środki ochrony 

indywidualnej były właściwie  dobrane do wielkości charakteryzujące hałas i do cech 

indywidualnych pracowników. Doboru ochronników słuchu zgodnie z normą  PN-EN 458. 

Dostarczenie ochron słuchu bez doboru wg ww. normy stwierdzono u 473 pracowników,  

- w grupie 1.203 pracowników sprawdzono stan techniczny używanych przez nich 

indywidualnych ochron słuchu. Tylko w 18 przypadkach stwierdzono uchybienia polegające 

na niewłaściwym stanie technicznym indywidualnych środków ochrony słuchu, które były już 

zużyte min. popękane były części ochronników przylegających wokół małżowiny usznej, 

- przydzielone środki ochrony indywidualnej słuchu spełniały wymagania zasadnicze  

i posiadały znak CE. W przypadku wkładek dousznych znak CE był naniesiony na 

opakowanie zbiorcze, 

- w trakcie kontroli zbadano przekazanie pracownikom instrukcji użytkowania i konserwacji 

ochronników słuchu grupie 1314 pracowników. W 357 przypadkach nie dostarczono 

pracownikom ww. instrukcji. Uchybienia w tym zakresie dotyczyły 150 pracowników. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy wg kontrolujących jest brak przywiązywania należytej wagi 

do problemu związanego z hałasem zarówno przez pracodawców jak i samych 

pracowników, zwłaszcza kiedy nie są przekroczone normatywy NDN, 

- w 158 przypadkach w programach szkolenia  z zakresu bhp nie uwzględniono zagadnień na 

temat wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z hałasem. Pomimo, że w zakładach 

pracy opracowane były programy szkoleń bhp zawierające informacje dotyczące ryzyka 

związanego z występującym hałasem, jak też że pracownicy w większości przypadków 

odbyli wymagane szkolenia w dziedzinie bhp, kontrole wykazały, że wiedza pracowników  

w zakresie szkodliwości oddziaływania hałasu na organizm ludzki jest  niewystarczająca. 

Niejednokrotnie pracownicy nie znali wartości występującego natężenia hałasu na danym 

stanowisku pracy, wartości progu działania tego czynnika szkodliwego, a nawet wartości 

jego dopuszczalnej normy NDN. Często nie wiedzieli też o obowiązku używania 

ochronników słuchu w przypadku przekroczenia wartości progu działania ww. czynnika 

szkodliwego. Pracownicy nie znali też skutków szerokiego spektrum negatywnego 

oddziaływania hałasu na organizm ludzki, a zwłaszcza na ucho środkowe i wewnętrzne, 

na układ nerwowy i inne narządy. Świadczy to niewłaściwym i mało odpowiedzialnym 

wypełnianiu zadań przez służby bhp w zakresie jakości przeprowadzanych szkoleń  

w dziedzinie bhp oraz o braku nadzoru ze strony pracodawców,  

- ogółem kontrolujący sprawdzili 1163 skierowania na profilaktyczne badania lekarskie pod 

kątem zamieszczania w nich informacji o występowaniu hałasu na stanowiskach pracy  

i jego wielkościach. Brak takich informacji stwierdzono w 158 przypadkach, a w 32 
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przypadkach stwierdzono uchybienia np. podawanie ogólnej informacji o występującym 

hałasie bez konkretnych wartości natężenia hałasu na danym stanowisku bądź grupie 

stanowisk pracy,  

- w kontrolowanych zakładach pracy gdzie na stanowiskach pracy występowały 

przekroczenia NDN hałasu, bądź wyniki pomiarów wielkości charakteryzujących  hałas 

zbliżone były do tej wartości zbadano 843 pracowników pod kątem przestrzegania  

8 godzinnego czasu pracy w wymiarze dobowym lub 40 godzinnego w wymiarze 

tygodniowym. Naruszenie przepisów o czasie pracy w warunkach pracy  

w ponadnormatywnym hałasie stwierdzono w 70 przypadkach, które były udokumentowane 

w ewidencji czasu pracy, 

- w trakcie kontroli zakładów kontrolujący sprawdzili 646 maszyn i urządzeń technicznych 

emitujących hałas pod kątem dokonywania przeglądów okresowych zgodnie  

z harmonogramem przeglądów okresowych ich stanu technicznego. Z ogólnej liczby 

sprawdzonych maszyn i urządzeń technicznych w 38 przypadkach stwierdzono brak ww. 

przeglądów. Dotyczyło to małych zakładów usługowych, gdzie nie ma służb utrzymania 

ruchu, a pracodawcy dokonują remontów i konserwacji wg ich własnej oceny.  

 

Ocena wiedzy pracodawców i pracowników o szkodliwym  działaniu hałasu 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy podejmowali próby dokonania 

oceny dotyczącej wiedzy zarówno pracodawców jak i pracowników w zakresie szkodliwości 

oddziaływania fizycznych czynników szkodliwych takich jak hałas. 

Ogólnie można stwierdzić, iż wiadomości na temat wyżej wymienionych czynników 

szkodliwych jest minimalna, a niejednokrotnie niedostateczna i dotyczy to pracowników, a także 

i pracodawców zwłaszcza w małych podmiotach gospodarczych zatrudniających do 9 

pracowników. Pracodawcy w większości przypadków posiadają wiedzę w tym zakresie  

z odbytych szkoleń z zakresu bhp oraz  z relacji działających  w zakładach służb bhp.  

W trakcie kontroli stwierdzono brak znajomości przez pracowników zwłaszcza w małych 

zakładach wartości występującego hałasu na danym stanowisku pracy w tym np. wartości 

progu działania, a nawet wartości dopuszczalnej NDN. Część pracowników  była  przekonana, 

że ochronniki słuchu należy stosować wyłącznie, gdy natężenie hałasu na stanowisku pracy 

przekracza dopuszczalną wartość wskaźnika  NDN, tj. 85dB(A). Nie znali skutków szerokiego 

spektrum negatywnego oddziaływania hałasu na organizm ludzki, w tym oprócz narządu słuchu 

także na układ nerwowy człowieka. Wynikało to przede wszystkim z  niskiej jakości szkoleń  

w dziedzinie bhp, których programy często nie obejmowały zagadnień dotyczących oceny 

ryzyka związanego z hałasem, w tym negatywnego wpływu tego czynnika szkodliwego na 

człowieka. W przeprowadzanych rozmowach z pracownikami w trakcie kontroli, niejednokrotnie 

stwierdzono brak należytej świadomości na ten temat 
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Zastosowane środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, które dotyczyły 4026 pracowników, wydano ogółem  

146 zarządzeń nakazowych, w tym: 

- 43 na piśmie, 

- 103 decyzje ustne. 

Skierowano również do pracodawców 30 wystąpień zawierających 46 wniosków, dotyczące 

1242 pracowników. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Na stan nieprawidłowości, jakie kontrolujący ujawnili w czasie przeprowadzonych kontroli miały 

wpływ: 

- nieznajomość bądź lekceważenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną 

pracy zarówno przez pracodawców jak i pracowników. 

- pracodawcy nie przywiązują należytej wagi zarówno do ochrony ogólnej zabezpieczenia 

zatrudnionych pracowników przed negatywnymi skutkami odziaływania hałasu jak  

i egzekwowania używania dostarczonych środków ochrony indywidualnej słuchu w tym 

właściwego ich doboru. 

- brak należytej dbałości pracodawców i nadzoru technicznego w zakresie przeprowadzania 

bieżących remontów maszyn i urządzeń technicznych , konserwacji i przeglądów instalacji 

energetycznych oraz środków transportu. nadmierne luzy w elementach współpracujących 

ze sobą w maszynach, niewłaściwie dobrane parametry technologiczne, stępione narzędzia 

skrawające  powodują dodatkową emisję hałasu.       

- zbyt małe przywiązywanie wagi zarówno pracodawców jak i pracowników do wyników 

przeprowadzonych badań i pomiarów występujących czynników szkodliwych. 

niejednokrotnie pracownicy nie znali wartości natężenia emitowanego hałasu na stanowisku 

pracy na którym są zatrudnieni, mimo posiadania przez pracodawcę aktualnych badań  

i pomiarów natężenia hałasu. 

- brak w programach szkoleń z zakresu bhp zagadnień odnoszących się do oceny ryzyka 

zawodowego pracowników narażonych na działanie hałasu o wartościach przekraczających 

wartości progu działania. 

- prowadzone są stosunkowo niewielkie inwestycje zwłaszcza w małych zakładach związane 

np. z wymianą parku maszynowego, środków transportu. Spotykane w zakładach maszyny  

i urządzenia techniczne niejednokrotnie są już zużyte w wyniku długoletniej eksploatacji,  

co w konsekwencji powoduje nadmierną emisję hałasu. 

- służba bhp zwłaszcza w przypadkach pełnionej przez specjalistów  spoza zakładu nie 

przywiązuje należnej wagi do problematyki związanej  z występującymi czynnikami 

szkodliwymi jak hałas. 
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3.2. Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej - ochron słuchu 

 

 Przeprowadzono 15 kontroli, podczas których ocenie poddano 14 środków ochrony 

indywidualnej - ochron słuchu - podlegających wymaganiom rozporządzenia Ministra 

Gospodarki wdrażającego do przepisów prawa pracy dyrektywę w sprawie zasadniczych 

wymagań dla środków ochrony indywidualnej (dyrektywa 89/686 EWG). 

 

Rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości  
 

Rodzaj nieprawidłowości 
Liczba śoi 

kontrolowanych 
w tym zakresie 

Liczba śoi ze 
stwierdzoną 

nieprawidłowością 

Brak oznakowania CE 14 0 

Nieprawidłowe oznakowanie CE 14 0 

Brak deklaracji zgodności 14 2 

Nieprawidłowa deklaracja zgodności 14 2 

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

14 0 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, w tym: 14 7 
-   nieprawidłowości dotyczące  budowy/wykonania śoi 14 0 

-   brak lub niewłaściwe znakowanie śoi - identyfikacja, 
piktogramy itp. 

14 3 

-   brak instrukcji użytkowania 14 1 

-    instrukcja w języku obcym 14 1 

-   nieprawidłowa zawartość instrukcji 
 

14 5 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że wśród środków ochrony indywidualnej słuchu nie spełnia 

wymagań zasadniczych 7 rodzajów ochronników słuchu z pałąkiem na głowę, czyli 50% 

skontrolowanych, w tym :  

- brak deklaracji zgodności: w przypadku 2 ochronników słuchu - 14,3%, 

- nieprawidłowa deklaracja zgodności: w przypadku 2 ochronników słuchu - 14,3%, 

- brak lub niewłaściwe oznakowanie: w przypadku 3 ochronników słuchu - 21,4%,  

- brak instrukcji użytkowania: w przypadku 1 ochronnika słuchu - 7,1%,  

- instrukcja użytkowania w języku obcym: w przypadku 1 ochronnika słuchu - 7,1%,  

- nieprawidłowa zawartość instrukcji użytkowania w przypadku 5 ochronników słuchu - 35,7%.  

 

Nieprawidłowości stwierdzone w stosunku do 7 wyrobów, dotyczą: 

- w 2 przypadkach wyrobów importowanych z krajów UE, 14,3% skontrolowanych wyrobów, 

- w 2 przypadkach wyrobów importowanych spoza krajów UE, kraj produkcji USA, 14,3% 

skontrolowanych wyrobów, 

- w 3 przypadkach nie podano producenta wyrobów: 21,4% skontrolowanych wyrobów. 
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W zależności od rodzaju stwierdzonych nieprawidłowości stosowano adekwatne środki 

prawne. W przypadkach niezgodności, które nie skutkują poważnymi zagrożeniami lub 

możliwych do szybkiego wyeliminowania, występowano do producentów, importerów  

i dostawców wyrobów o ich usunięcie w określonym terminie.  

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości dotyczą: 

- w 2 przypadkach wyrobów importowanych z krajów UE i w 2 przypadkach wyrobów 

importowanych spoza krajów UE i polegają  na nieprzestrzeganiu przez upoważnionego 

przedstawiciela obowiązujących przepisów. Mimo dziewięciu lat obowiązywania dyrektyw  

i procedur oceny zgodności dla wyrobów, wprowadzane są one na nasz rynek bez kontroli  

i analizy dokumentów, ze strony przedstawicieli Polski - nadal największym problemem jest 

nieprawidłowa zawartość instrukcji użytkowania wyrobu lub brak jej istotnych postanowień 

oraz oznakowanie, 

- w 3 przypadkach nie podano producenta wyrobów, co świadczy nie tylko o lekceważeniu 

obowiązujących przepisów przez upoważnionego przedstawiciela ale być może również  

o unikaniu ewentualnej odpowiedzialność za wprowadzany na rynek wyrób.   

 

Podsumowanie i wnioski 

Niepokojącym jest  fakt, że:    

- brak oznakowania nie pozwala na identyfikację wyrobu natomiast brak pewnych elementów 

oznakowania nie pozwala na ustalenie daty produkcji wyrobu. 

- brak instrukcji użytkowania wyrobu i brak umieszczenia wielu istotnych informacji  

w instrukcji użytkowania wyrobu  nie pozwala na właściwe ustalenie stopnia ochrony przed 

hałasem w środowisku pracy i bezpieczne użytkowanie  ochronników słuchu przez 

pracownika.  

- brak  deklaracji lub brak zawartych w niej informacji nie pozwala  stwierdzić, czy ochronniki 

słuchu są produkowane zgodnie z procedurą w zakresie badania przez jednostkę 

notyfikowaną uczestniczącą w procesie oceny zgodności środków ochrony indywidualnej 

słuchu. 

Po kliku latach kontroli poszczególnych grup środków ochrony indywidualnej, można już 

określić najbardziej charakterystyczne błędy, popełniane przez upoważnionych przedstawicieli:  

- brak instrukcji użytkowania środków ochrony indywidualnej lub brak istotnych z punktu 

bezpiecznego użytkowania wyrobu informacji w instrukcji użytkowania,   

- brak oznakowania  lub brak istotnych elementów oznakowania na środkach ochrony 

indywidualnej słuchu, 

- brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności. 



II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA 

OIP Białystok  Strona 45 

Lekceważenie przepisów przez upoważnionych przedstawicieli producentów i będące 

następstwem tego lekceważenie użytkowników ochronników słuchu, może wynikać  

z następującego, błędnego przekonania:  

- każdy ochronnik słuchu chroni przed hałasem i nie jest potrzebny właściwy dobór 

ochronnika do parametrów występującego hałasu,   

- każdy użytkownik wie jak prawidłowo stosować ochronniki słuchu, ponieważ jest to takie 

proste, pospolite i nie jest w tym celu potrzebna instrukcja użytkowania.  

Z uwagi, na  społeczny problem występowania czynnika szkodliwego, jakim jest hałas, 

takie przekonanie może mieć fatalne skutki dla użytkowników. Będą oni błędnie przekonani, że 

stosowane ochronniki słuchu są właściwe i chronią przed uszkodzeniem słuchu. Jest to tym 

bardziej niebezpieczne z uwagi na  brak w pierwszej fazie występowania widocznych objawów 

uszkodzenia słuchu (mimo, iż już występują) oraz nieodwracalność zmian chorobowych 

uszkodzenia słuchu. Ta choroba nie ustępuje, a jedynie może się pogłębiać. 

 

3.3. Bezpieczeństwo chemiczne w zakładach  pracy  

 

Celem kontroli  było sprawdzenie poziomu przestrzegania przepisów Ministra 

Gospodarki z dnia 08.07.2010r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, związanych z możliwością występowania w miejscu pracy atmosfery 

wybuchowej, jak również eliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości  w ww. zakresie  

i ograniczanie potencjalnych przypadków tworzenia się atmosfery wybuchowej w miejscu pracy.  

W ramach realizacji zadania kontrole przeprowadzono w 13 zakładach. We wszystkich 

zakładach objętych kontrolą występowały zagrożenia związane z możliwością obecności  

w miejscach pracy atmosfery wybuchowej. Nie obejmowano kontrolą zakładów, w których 

występują substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne  

o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. 

Cztery z kontrolowanych zakładów zostały sklasyfikowane jako stwarzające duże ryzyko 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska, z czego w trzech wymienionych wyżej zakładach 

czynnikiem stwarzającym zagrożenie wybuchem są płynne gazy węglowodorowe, głównie 

mieszanina propan - butan, a w jednym proszek aluminium. W sześciu kontrolowanych 

zakładach strefy zagrożenia wybuchem zostały ustalone w związku ze stosowaniem farb  

i lakierów o właściwościach wysoce łatwopalnych 

W kontrolowanych zakładach zatrudnionych było łącznie 488 pracowników, w tym 98 

kobiet i 4 niepełnosprawnych. Na podstawie umów cywilnoprawnych pracodawcy zatrudniali 

łącznie 24 osoby. W miejscach, w których istnieje możliwość pojawienia się atmosfery 

wybuchowej, w kontrolowanych zakładach zatrudnione były łącznie 125 osób. 
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 Ponadto inspektorzy przeprowadzili 8 rekontroli w zakładach produkcyjnych (mebli, 

zniczy), przetwórstwa zbóż oraz magazynowania i przeładunku gazu, oleju, w których  

w ubiegłych latach stwierdzono naruszenia przepisów bhp, a dotyczących możliwości 

wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.  

 

Naruszenia przepisów - dot. stanowisk pracy, na których występują atmosfery wybuchowe 

(% nieprawidłowości w badanym obszarze): 

 

- nieuwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń czynnikami chemicznymi - 30% 

badanych stanowisk, 

- nieinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym - 13% pracowników, 

- niepodejmowanie przez pracodawcę działań organizacyjnych ograniczających lub 

eliminujących ryzyko zawodowe wynikającego z pracy z czynnikiem chemicznym - 33% 

zakładów, 

- wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej - 19% pracowników, 

- karty charakterystyki substancji / mieszanin niebezpiecznych - 12% substancji/ mieszanin 

chemicznych, 

- wykaz prac szczególnie niebezpiecznych - 61% badanych dokumentów, 

- oznakowanie pojemników/ zbiorników niebezpiecznych substancji / ich mieszanin - 34% 

substancji niebezpiecznych, 

- instrukcje bhp dot. pojemników z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi - 

43% dokumentów,  

- szkolenie okresowe pracowników w dziedzinie bhp - 11% pracowników, 

- ocena ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery 

wybuchowej - 40% miejsc pracy, 

- dokument zabezpieczenia przed wybuchem - 33% dokumentów, 

- uwzględnienie w ww. dokumencie opisu środków ochronnych - 70% dokumentów, 

- uwzględnienie w ww. dokumencie terminów dokonywania przeglądu stosowanych środków 

ochronnych - 82% dokumentów, 

- oznaczenie znakiem ostrzegawczym „EX” miejsc wstępu do przestrzeni, w których istnieje 

możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej w ilościach zagrażających bezpieczeństwu  

i zdrowiu - 20% miejsc pracy, 

- wyposażenie osób pracujących w miejscach pracy, w których może wystąpić atmosfera 

wybuchowa w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu w odpowiednie środki 

ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronną antyelektrostatyczną - 22% pracowników. 
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Zastosowane środki prawne 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 2013 roku wydano łącznie 124 decyzje, w tym 

23 decyzje z rygorem natychmiastowej  wykonalności na podstawie art. 108 §1 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Wydane  decyzje dotyczyły 

łącznie 797 pracowników. 

   Wydano ogółem 52 wnioski, zawarte w 12 wystąpieniach. Wydane wnioski dotyczyły 

łącznie 360 pracowników.  

 

Podsumowanie  

Sporządzana w przeważającej liczbie zakładów dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa  

w związku z zatrudnianiem pracowników w wyznaczonych strefach zagrożenia wybuchem nie 

spełnia nadal wymagań określonych rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. 

W części zakładów uchybienia w dokumentacji mają charakter formalny i związane są  

z brakiem bieżącej aktualizacji wynikającej z zmiany stanu faktycznego lub zmiany uregulowań 

prawnych. Dokumentacja ta nie uwzględnia zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r i odnosi się do stanu prawnego opisywanego rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. 

W większości przypadków istniejące nadal uchybienia dotyczące sposobu 

przeprowadzenia oceny ryzyka na stanowiskach pracy z istniejącą atmosferą wybuchową  

i sporządzenia w tym zakresie dokumentacji wynikają z braku specjalistycznej wiedzy, w tym 

znajomości metodyki dokonywania oceny. Ponadto podejmowane przez pracodawców liczne 

działania w celu wyeliminowania zagrożenia wybuchem nie mają często bezpośredniego 

związku z dokonywaną oceną ryzyka i treścią dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy 

przed wybuchem. Pracodawcy nie doceniają roli tego instrumentu i bazują nadal na 

doświadczeniu, szczególnie na etapie projektowania instalacji. W związku z powyższym 

dokument ma często charakter czysto formalny i nie jest wykorzystywany w bieżącej pracy,  

o czym świadczą stwierdzane niedoskonałości w  treści  i brak aktualizacji. 

Za pozytywny należy uznać fakt profesjonalnie przeprowadzonej oceny ryzyka w strefach 

zagrożenia wybuchem w dwóch zakładach stwarzających ryzyko poważnej awarii 

przemysłowej, działających na terenie OIP.  

 

4. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY  

 

4.1. Badania lekarskie 

W 2013 roku, w trakcie kontroli większości podmiotów sprawdzana była była realizacja 

obowiązku poddawania pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim. 
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Najczęściej kontrole wykazywały nieprawidłowości dotyczące badań wstępnych oraz 

okresowych, a w szczególności: 

 272 pracodawców (9,1% kontrolowanych w 2013r.) dopuszczało do pracy  514 

pracowników  bez  badań wstępnych, ponadto 213 pracodawców naruszało przepisy  

w tym zakresie odnośnie 55 pracowników, a naruszenia te najczęściej polegały na tym, 

że najpierw pracownicy byli  dopuszczani do pracy, a dopiero później kierowano ich na 

badania wstępne; 

 203 pracodawców (6,8% kontrolowanych w 2013r.)  zatrudniało 362 pracowników  bez 

aktualnych badań okresowych, a ponadto 225 pracodawców naruszało przepisy w tym 

zakresie odnośnie 561 pracowników, a naruszenia te najczęściej polegały na tym, że  

pracownicy byli  dopuszczani do pracy po upływie ważności poprzednich badań 

okresowych, a dopiero po terminie kierowano ich na takie badania. 

Natomiast uchybienia w zakresie badań kontrolnych i przekazywania lekarzowi 

informacji o warunkach pracy występowały rzadziej, tj: 

 23 pracodawców zatrudniało 23 pracowników  bez wymaganych badań kontrolnych; 

 32 pracodawców nie przekazało lekarzowi informacji o warunkach pracy na 

stanowiskach pracy osób badanych.  

U części kontrolowanych pracodawców stwierdzono także brak pisemnej umowy  

z podstawową jednostką medycyny pracy. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń przepisów: 

- brak znajomości aktualnie obowiązujących przepisów prawa o profilaktycznej ochronie 

zdrowia, w tym w zakresie profilaktycznych badaniach lekarskich; 

- lekceważące podejście do zagadnień w zakresie profilaktycznych badań lekarskich co 

przekłada się na sytuacje polegające na dopuszczaniu zatrudnionych pracowników do pracy 

bez poddania ich wstępnym badaniom lekarskim, oraz okresowym badaniom lekarskim;   

- zmniejszanie kosztów prowadzenia działalności i w związku z tym przekazywanie 

mniejszych pieniędzy na zagadnienia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakładzie pracy, w tym w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników 

(badania lekarskie) czego efektem jest niepoddawanie pracowników profilaktycznym 

badaniom lekarskim w związku z zatrudnieniem ich na podstawie krótkoterminowych umów 

o pracę (sprawdzenie przydatności do pracy na określonym stanowisku), zatrudnieniem ich 

ponownie po przerwie w zatrudnieniu trwającej ponad 30 dni oraz przekonanie, że 

wykonywanie badań lekarskich pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, na których nie 

występują zagrożenia jest niepotrzebnym kosztem.  
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Środki prawne i efekty  

W wyniku przeprowadzonych kontroli  272 pracodawcom wydano nakazy  skierowania 

na badania wstępne 514 pracowników, a 203 pracodawcom  nakazano  skierować na badania 

okresowe  362 pracowników. 

Ponadto do 213 pracodawców skierowano wystąpienia dotyczące przestrzegania 

przepisów w zakresie przeprowadzania badań wstępnych, a do 225 pracodawców skierowano 

wystąpienia dotyczące przestrzegania przepisów w zakresie  badań okresowych, a do 32 

pracodawców skierowano wystąpienia dotyczące przekazywania lekarzowi informacji o 

warunkach pracy na stanowiskach pracy osób badanych. 

W wyniku realizacji zastosowanych środków prawnych 216 pracodawców skierowało na 

badania profilaktyczne wstępne 413 pracowników, a 160 pracodawców skierowało na badania 

okresowe 301 pracowników. Ponadto adresaci wystąpień udzielili odpowiedzi zapewniającej  

o przestrzeganiu przepisów dotyczących profilaktycznych badań lekarskich (176 pracodawców 

w zakresie badań wstępnych i 205 w zakresie badań okresowych, 32 odnośnie przekazywania 

lekarzowi informacji o warunkach pracy na stanowiskach pracy osób badanych). 

 

Podsumowanie i wnioski 

Przeprowadzone kontrole wykazały, iż część pracodawców narusza przepisy prawa 

pracy w zakresie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich.  

W celu poprawy istniejącego stanu rzeczy w kwestii przestrzegania przepisów w tym zakresie 

konieczne jest analizowanie w/w zagadnień w prowadzonych kontrolach inspektorów pracy oraz 

wydawanie w tym zakresie środków prawnych, których celem jest wyeliminowanie stanu 

niezgodnego z prawem. Zalecane jest również podjęcie działań prewencyjnych polegających na 

poruszaniu w/w zagadnień na różnego rodzaju szkoleniach pracodawców organizowanych 

przez Okręgowy Inspektorat Pracy. 

 

4.2. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  

 

W 2013 roku ustalenia dotyczące realizacji obowiązku szkolenia pracowników  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny  dokonywane były  w większości spośród 2.998 

podmiotów objętych kontrolami.  

Wyniki kontroli wskazują, że w zakresie realizacji obowiązku  szkolenia pracowników  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny najczęstszymi i najpoważniejszymi  naruszeniami 

przepisów były: 

- zatrudnianie pracowników bez szkolenia wstępnego (instruktaż ogólny) - dot. 174 zakładów 

tj.5,8% zakładów skontrolowanych w 2013r. liczba osób zatrudnianych bez szkolenia - 375, 
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- zatrudnianie pracowników bez poddania szkoleniu wstępnemu (instruktaż stanowiskowy) -  

dot. 233 zakładów tj.7,8% zakładów objętych kontrolą, liczba osób zatrudnianych bez 

szkolenia  - 902, 

- zatrudnianie pracowników bez poddania szkoleniu okresowemu - dot. 615 zakładów 

tj.20,5% zakładów skontrolowanych w 2013r. liczba osób zatrudnianych bez  

szkolenia  2.132, 

- brak szkolenia okresowego pracodawców - dot. 452 pracodawców lub osób działających  

w ich imieniu, tj. 15,1%  skontrolowanych w 2013r. 

 

Zastosowane środki prawne i efekty 

W wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano następujące środki prawne: 

- 174 pracodawcom wydano 1.766 decyzji nakazowych dotyczących przeprowadzenia 

szkolenia wstępnego-instruktażu ogólnego 375 pracowników), 

- 233 pracodawcom wydano 249 decyzji nakazowych dotyczących przeprowadzenia szkolenia 

wstępnego-instruktażu stanowiskowego 902 pracowników), 

- 615 pracodawcom wydano 710 decyzji nakazowych dotyczących przeprowadzenia szkolenia 

okresowego 2132 pracowników), 

- do 106 pracodawców skierowano wystąpienia, które zawierały ogółem 110 wniosków  

dotyczących przestrzegania przepisów w zakresie poddawania pracowników szkoleniu 

wstępnemu - instruktażowi ogólnemu. 

 

W wyniku realizacji zastosowanych środków prawnych 131 pracodawców poddało szkoleniu 

wstępnemu instruktaż ogólnemu 289 pracowników, a 233 pracodawców poddało szkoleniu 

wstępnemu instruktaż stanowiskowy 804 pracowników. Natomiast 542 pracodawców poddało 

szkoleniu okresowemu 1901 pracowników. Szkolenie okresowe odbyło 393 pracodawców. 

 Ponadto adresaci wystąpień udzielili odpowiedzi zapewniającej o przestrzeganiu przepisów 

dotyczących szkoleń z zakresu bhp (87 pracodawców w zakresie szkolenia wstępnego 

ogólnego,  59 - w zakresie szkolenia wstępnego stanowiskowego, 173 - w zakresie szkolenia  

okresowego). 

 

Podsumowanie 

W wyniku dokonanych kontroli należy stwierdzić, iż znajomość przepisów  dotyczących 

szkoleń w dziedzinie bhp, jak też przestrzeganie ich przez pracodawców jest na 

niezadowalającym poziomie. Wydaje się, że  zaniechanie obowiązku prowadzenia szkoleń 

okresowych zwłaszcza wynika po części z nieznajomości przepisów, a po części z powodu 

chęci ograniczania kosztów zatrudniania pracowników. 
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5. REALIZACJA ZADAŃ SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

 

Głównym celem podejmowanych przez inspektorów pracy działań było 

wyegzekwowanie od pracodawców i służby bhp określonych zadań, przestrzegania i 

poszanowania przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp. 

Przeprowadzono ogółem 92 kontrole. W skontrolowanych zakładach pracowało ogółem 

9279 osób, natomiast w ramach stosunku pracy zatrudniano 8509 pracowników, w tym 4068 

kobiet, 14 pracowników młodocianych i 408 niepełnosprawnych. 

Kontrole realizacji zadań służby bhp przeprowadzono w szczególności w handlu, 

przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, opiece zdrowotnej, administracji publicznej. 

Kontrolą objęto przede wszystkim zakłady prywatne, które stanowiły 68 %. 

 

Skontrolowane zakłady według zatrudnienia: 

- do 9 zatrudnionych 27,0 % ogółem skontrolowanych podmiotów,  

- od 10 do 49 zatrudnionych 34%,  

- od 50 do 249 zatrudnionych 24%,   

- powyżej 250 zatrudnionych 15%.  

 

 

 

Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości (% zakładów, w których stwierdzono 

naruszenia): 

- nie przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp na 

stanowiskach pracy - 20%, 

- nie informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach - 6%, 

- nie przedstawianie pracodawcy na piśmie okresowych analiz stanu bhp - 54%,  

- nie uczestniczenie w doradztwie w zakresie doboru środków ochrony indywidualnej - 5%,  

- nie uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bhp - 11%. 

 

27% 

34% 

24% 

15% 

do 9 pracowników 

od 10 do 49 pracowników  

od 50 do 249 pracowników 

250 i więcej pracowników 
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Przeprowadzone kontrole wykazały w zakładach nieprawidłowości w zakresie 

sporządzania i przedstawiania pracodawcy przez służbę bhp, co najmniej raz w roku, 

okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje 

przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom 

życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy. Nieprawidłowości w tym zakresie 

stwierdzono w zakładach o różnym przedziale zatrudnienia jak i dużym zróżnicowaniu branż 

(PKD), np. do 9 pracowników: nieprawidłowości wystąpiły w 20 zakładach (34%),  od 10 do 49 

pracowników: nieprawidłowości wystąpiły w 22 zakładach (37%),  od 50 do 249 pracowników: 

nieprawidłowości wystąpiły w 10 zakładach (17%), powyżej 250 pracowników: nieprawidłowości 

wystąpiły w 7 zakładach (12%).  

Nadal powtarzały się przypadki nie wypełniania przez służbę bhp zadań w zakresie 

kontroli przestrzegania przepisów bhp na stanowiskach pracy. Na 555 stanowiskach pracy 

poddanych badaniu nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono na 87 stanowiskach (14%) w 

17 zakładach, co stanowi 16% skontrolowanych zakładów. Brak bieżących kontroli stanowisk 

pracy jest powiązany z niewypełnianiem przez służbę bhp obowiązku dokonywania w zakładzie 

okresowych analiz stanu bhp. W zakładach pracy, w których pracodawca sprawuje należyty 

nadzór nad pracą służby bhp, traktuje ww. służbę, jako swój organ doradczy i kontrolny, 

przeznacza na jej działalność odpowiedni czas i i traktuje ww. służbę, jako partnera w zakresie 

zapewnienia w zakładzie przestrzegania przepisów bhp to realizacja w tym zakresie zadań 

przebiega w sposób prawidłowy. 

W 8% zakładów stwierdzono, że służba bhp nie informowała pracodawców o 

stwierdzonych nieprawidłowościach w związku z przeprowadzonymi przez nich kontrolami 

stanowisk pracy bądź informowała w sposób niedostateczny. 

Pracodawcy nie określali służbie bhp wytycznych lub zasad dotyczących częstotliwości 

dokonywania przez nich kontroli stanowisk pracy, w tym kontroli okresowych. Taki stan rzeczy 

powodował, że służba bhp nie wykorzystywała w pełnym zakresie nadanych jej uprawnień do 

eliminowania potencjalnych zagrożeń. 

 

Najczęstsze przyczyny naruszeń prawa: 

 

Według pracodawców 

Do najczęściej wymienianych przyczyn mających wpływ na niewłaściwe funkcjonowanie 

służby bhp jest niewystarczający stan środków finansowych oraz prowadzona w związku z tym 

przez pracodawców polityka oszczędnościowa powodująca zmniejszanie kosztów związanych z 

bhp, w tym z realizacją zadań służby bhp. Potwierdzeniem ww. stanowiska jest m.in.: 

- zlecanie wykonywania zadań służby bhp osobom spoza zakładu w drodze umów 

cywilnoprawnych za stosunkowo niskie wynagrodzenie od 200 do 300 zł miesięcznie lub 
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kwartalnie, co wpływa demobilizująco na zleceniobiorców w zakresie wywiązywania się z 

obowiązków i sprowadza się praktycznie do markowania pracy; 

- nieprecyzowanie przez pracodawców szczegółowych zadań służbie bhp oraz brak 

rozliczania z realizacji ww. zadań. 

 

Podkreślić należy, że znaczna część pracodawców traktuje utworzenie służby, jako 

konieczność wynikającą z przepisów, a nie z potrzeby danego zakładu. Dotyczy to w większości 

zakładów zatrudniających od 10 do 20 pracowników. Należy jednak podkreślić, że u większości 

pracodawców wzrosła świadomość i odpowiedzialność za realizację przez służbę bhp 

określonych zadań, co przekłada się na wyniki kontroli przeprowadzonych przez inspektorów 

pracy w związku z realizacją powyższego tematu.  

Grupa  pracodawców, szczególnie zatrudniających do 10 pracowników (problem ten dotyczy 

głównie zakładów handlowych, usługowych, gastronomii), uważa, że nie powinni być 

zobowiązani do tworzenia służby bhp/zlecania wykonywania zadań służby bhp osobom spoza 

zakładu pracy. Wskazują przy tym na wcześniejsze przepisy, które stwarzały pracodawcom 

posiadającym aktualne szkolenie okresowe dla pracodawców możliwość zwolnienia z 

obowiązku tworzenia takiej służby. 

 

Według inspektorów pracy 

Jedną z podstawowych przyczyn niewłaściwego funkcjonowania przepisów o realizacji 

zadań służby bhp jest słaba znajomość przez pracodawców przepisów w tym zakresie, jak 

również lekceważenie zagadnień związanych z realizacją zadań służby bhp. 

Zlecanie realizacji zadań służby bhp osobom – specjalistom spoza zakładu, z którymi 

zawierane są w większości umowy cywilnoprawne powoduje, że osoby te, które wykonują już 

zadania służby bhp u innych pracodawców, poświęcają stosunkowo mało czasu pracy na 

realizowane zadania u danego pracodawcy. Bardzo często kontakt osób spoza zakładu 

wykonujących zadania służby bhp z pracodawcą jest okazjonalny, sporadyczny, nie zawsze 

wynikający z potrzeb pracodawcy, na telefon, a także często dopiero podczas kontroli 

inspektora pracy. Bardzo często rola służby bhp ogranicza się do udziału w szkoleniu wstępnym 

i okresowym pracowników zakładu oraz do ewentualnego udziału w ustalaniu przyczyn i 

okoliczności wypadku przy pracy. Taki sposób realizacji zadań przez służbę bhp nie zapewnia 

bieżącej kontroli przestrzegania przepisów bhp na stanowiskach pracy oraz dokonywania, co 

najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bhp w zakładzie pracy. 

Za taki stan rzeczy w zdecydowanej większości ponoszą odpowiedzialność sami 

pracodawcy akceptując taki sposób realizacji nałożonych na służbę bhp zadań i obowiązków. 

Zastosowane środki prawne 
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W wyniku przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym kontroli inspektorzy pracy wydali 

następujące środki prawne: 

- wydano 6 pracodawcom 7 decyzji nakazowych, w tym 5 decyzji na piśmie, wydane decyzje 

dotyczyły 126 pracowników, 

- skierowano do 63 pracodawców 61 wystąpień, które zawierały ogółem 78 wniosków i 

dotyczyły 4018 pracowników, 

- wydane przez inspektorów pracy decyzje nakazowe i wnioski w większości dotyczyły 

wyegzekwowania od pracodawców i służb bhp podjęcia konkretnych działań w celu 

zapewnienia bieżącej kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp na stanowiskach pracy, 

dokonywania okresowych analiz stanu bhp i na tej podstawie przedstawianie pracodawcy 

przez służbę bhp propozycji rozwiązań technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zapobieganie zagrożeniom i poprawę warunków pracy. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy udzielili pracodawcom, służbie 

bhp, przedstawicielom zakładowych organizacji związkowych, ZSIP, pracownikom ogółem 220 

porad prawnych i 265 porad technicznych. 

 

Podsumowanie 

Na podstawie dokonanych kontroli należy stwierdzić, że znajomość przepisów 

dotyczących służby bhp jest w dalszym ciągu niezadawalająca, ale uległa poprawie do roku 

poprzedniego (w 32% zakładów inspektorzy pracy nie stwierdzili w tym zakresie 

nieprawidłowości). Wynika z tego, iż stan wiedzy w powyższym temacie uległ poprawie, 

niemniej jednak liczba zakładów, w których stwierdzono nieprawidłowości w dalszym ciągu 

ujemnie wpływa na przestrzeganie przepisów w zakresie bhp, jak też na pełną realizację zadań 

określonych dla służby bhp. 

Służba bhp sporadycznie korzysta z nadanych jej uprawnień, występowania do 

kierujących pracownikami z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych, 

uchybień bhp, występowania do pracodawcy o nagradzanie pracowników wyróżniających się w 

działalności na rzecz poprawy warunków bhp, występowaniu do pracodawcy o zastosowanie 

kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbania obowiązków 

w zakresie bhp.  

 

6.  OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO 

 

Ryzyko zawodowe - prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń, 

powiązanych  z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienie  

u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń występujących  

w środowisku pracy lub sposobów wykonywania pracy.   
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Zagadnienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego skontrolowano w 104 podmiotach,  

w których zatrudnionych jest 2.756. Wśród skontrolowanych podmiotów 64 posiadało stan 

zatrudnienia do 9 pracowników, 30 - od 10 do 49 pracowników, 7 - od 50 do 249 pracowników  

i 3 - powyżej 249 pracowników.  

 

 

Kontrole wg. branż z podaniem zatrudnienia 

 

PKD 
Liczba 

zakładów 
Liczba pracujących/ 

zatrudnionych 

rolnictwo i leśnictwo 2 65 / 53 

przetwórstwo przemysłowe 26 1816 / 1728 

dostawa wody 2 63 / 62 

budownictwo 19 187 / 144 

handel i naprawy 35 578 / 521 

transport i gospodarka magazynowa 5 152 / 110 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne 3 29 / 24 

informacja i komunikacja 2 32 / 29 

obsługa rynku nieruchomości 1 10 / 5 

usługi administrowania 3 20 / 16 

administracja publiczna i obrona narodowa 2 63 / 44 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3 32 / 16 

pozostała działalność usługowa 1 6 / 4 
 
 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły głównie:  

- konieczności uwzględnienia w przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego nieujętych,  

a występujących na stanowisku/ach pracy zagrożeń - 28,8%,   

- przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy, które nie zostały objęte 

taką oceną - 36,5%,  

- uzupełnienia oceny ryzyka zawodowego o opisy stanowisk pracy, opisy zadań, które 

wykonują pracownicy, opisy niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników 

środowiska pracy, stosowanych maszyn, narzędzi i urządzeń, które występują na 

stanowiskach pracy - 12,5%,  

62% 

29% 

6% 

3% 

do 9 pracowników 

od 10 do 49 pracowników  

od 50 do 249 pracowników 

250 i więcej pracowników 
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- nieprawidłowej oceny ryzyka zawodowego - 8,6%,  

- poinformowania pracowników o wynikach przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego - 

22,1%,  

- braku aktualizacji okresowej oceny ryzyka zawodowego - 25%,  

- braku uczestnictwa w ocenie ryzyka zawodowego przedstawicieli pracowników - 8,6%.  

 

 

Środki prawne 

Wydane środki prawne ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników i liczbę pracowników 

objętych decyzjami przedstawia poniższa tabela: 

 
Podział ze względu 

na zatrudnienie 
Ilość 

podmiotów 
Liczba  

 zatrudnionych 
Liczba 
decyzji 

Liczba 
pracowników 

objętych 
decyzjami 

Liczba 
wniosków 

do 9 zatrudnionych  64 399  83 283 29 

od 10 do 49   30 731  52 334 17 

od 50 do 249  7 636  6 39 9 

powyżej 250  3 1287  3 29 1 

 

Z powyższego zestawienia wynika, iż w przypadku przedsiębiorstw zatrudniających 

powyżej 50 osób, liczba decyzji związanych z oceną ryzyka zawodowego nie przekracza 

średnio jednej na kontrolę. Natomiast w przedsiębiorstwach małych i średnich znacząco rośnie. 

 

Z analizy materiału wynika, że duża liczba decyzji została wydana w działalnościach 

powszechnie uznawanych za bezpieczne; opieka społeczna i zdrowotna, administracja, usługi 

administrowania, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, informacja i komunikacja oraz 

pozostała działalność usługowa. We wszystkich wymienionych powyżej rodzajach działalności 

liczba decyzji przewyższa liczbę kontroli, co daje nam średnią powyżej jednej decyzji na 

kontrolę. Może to świadczyć o praktyce trywializowania zagrożeń na stanowiskach 

niezwiązanych z produkcją.  

29% 

37% 

13% 

9% 

22% 

25% 

9% 

konieczność uwzględnienia w przeprowadzonej … 

przeprowadzenie oceny ryzyka dla stanowisk, które … 

uzupełnienie oceny ryzyka zawodowego o opisy … 

nieprawidłowa ocena ryzyka zawodowego  

brak aktualizacji okresowej oceny ryzyka zawodowego  

zapewnienie uczestnictwa w ocenie ryzyka … 

% nieprawidłowości w badanym obszarze 
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Należy również zauważyć pewną niebezpieczną tendencję w przetwórstwie 

przemysłowym. Średnia dwóch decyzji na jedną kontrolę oznacza konieczność zwrócenia 

szczególnej uwagi na jakość wykonywanych analiz ryzyka zawodowego, w związku  

z możliwością  powstawania zagrożeń życia i zdrowia pracowników.  

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest najczęściej zbyt pobieżna analiza środowiska pracy 

i zagrożeń jakie niesie, nieadekwatnych środków przeciwdziałania zagrożeniom oraz brakiem 

aktualizacji kart oceny ryzyka zawodowego.  

Budujący jest za to obraz wyłaniający się na podstawie kontroli przeprowadzonych  

w branży budowlanej. Liczba wydanych decyzji w zakresie oceny ryzyka zawodowego jest 

niższa od liczby kontroli. Współczynnik decyzji w stosunku do przeprowadzonych kontroli jest 

najniższy z wszystkich badanych rodzajów działalności gospodarczej.  

Biorąc pod uwagę sytuację w poprzednich latach, należy uznać to za niewątpliwie 

pozytywne zjawisko. 

 

W dużych przedsiębiorstwach występuje najczęściej stała służba BHP  

o wystarczających kwalifikacjach, znająca zakład, występujące w nim technologie, a więc 

również zagrożenia. W mniejszych zakładach funkcje służby BHP pełni najczęściej właściciel 

firmy lub pracownik biurowy. W obydwu przypadkach mają oni swoje podstawowe obowiązki,  

a co za tym idzie BHP jest traktowane jako praca dodatkowo ich obciążająca.  

 

W małych zakładach, do opracowania kart oceny ryzyka zawodowego, zatrudniani są 

specjaliści zewnętrzni, którzy wykonują swoje obowiązki w sposób bardzo pobieżny. 

Otrzymujemy więc karty oceny ryzyka zawodowego skopiowane z szablonu znalezionego  

w internecie bez jakiejkolwiek analizy oraz prób dopasowania do specyfiki przedsiębiorstwa. 

Ponadto specjaliści zewnętrzni nie podejmują jakichkolwiek prób kontaktu z pracownikami, 

którzy pracują na ocenianych stanowiskach i w konkretnych warunkach środowiskowych. 

 

Podsumowanie 

Najpowszechniejszą metodą oceny ryzyka zawodowego stosowaną w skontrolowanych 

podmiotach była metoda risc score. Pozostałe dostępne metody były stosowane w przypadkach 

jednostkowych. Wydaje się to błędem specjalistów z zakresu BHP, którzy preferują tę metodę. 

Z doświadczenia wynika, że np. metoda „5 kroków” pozwala na o wiele dokładniejszą analizę  

i jest stosunkowo prosta. W przypadku mierzalnych czynników sprawdza się również metoda 

określona w PN-N-18002. 
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Duża konkurencja firm dokonujących oceny ryzyka zawodowego spowodowała znaczące 

obniżenie poziomu świadczonych usług. Standardowe karty spotykane w zakładach posiadają 

podstawowe wady: 

- niezrozumiały opis dla pracownika, który kartę dotyczącą swojego stanowiska powinien 

znać i stosować się do zawartych w niej zaleceń, 

- raz sporządzone karty nie są aktualizowane w przypadkach zmian produkcji, rozszerzania 

zakresu działalności, zakupu nowego sprzętu, wymiany parku maszynowego, itp. 

- nieuwzględniane są wszystkie stanowiska występujące w zakładzie, 

- nie uwzględniają wszystkich zagrożeń występujących na konkretnym stanowisku pracy  

w zakładzie,  

- w większości przypadków brak jest jakiejkolwiek komunikacji (wymiany informacji)  

z przedstawicielami załogi przy tworzeniu kart oceny ryzyka zawodowego, skutkuje to tym, 

iż karty nie uwzględniają czynników występujących na konkretnych stanowiskach pracy, 

- nie obejmują czynnika ludzkiego, polegającego tym fakcie, iż ocena prawdopodobieństwa 

wystąpienia zagrożenia (oszacowaniu ryzyka) zależy od wielu czynników związanych  

z wiedzą, doświadczeniem, znajomością procedur oraz samego zakładu pracy przez 

specjalistę BHP opracowującego oceny ryzyka zawodowego. 

 

 

7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY POZYSKIWANIU I ZRYWCE DREWNA 

 

Kontroli poddano 41 zakładów usług leśnych. Temat realizowano w 35 zakładach 

świadczących usługi na podstawie umów, zawartych (indywidualnie lub w ramach konsorcjów) 

bezpośrednio z nadleśnictwami, oraz przeprowadzono kontrole sposobu wykonywania 

pozyskiwania drewna przez 6 podwykonawców. Przedsiębiorcy wykonywali usługi na terenie  

15 nadleśnictw. Pracę wykonywało 305 osób: 43 właścicieli ZUL i 262 osoby, wykonujące prace 

na ich rzecz, w tym: 

- 177 pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (67% wykonujących prace), 

- 70 osób pracujących w ramach umów cywilno-prawnych (26% wykonujących prace), 

- 15 osób pracujących jako podwykonawcy jednoosobowi (7 % wykonujących prace), 

Nie stwierdzono przypadków zatrudniania pracowników młodocianych, osób niepełnosprawnych 

oraz cudzoziemców. 

Kontrolowane zakłady w większości to zakłady małe, o niewielkim zatrudnieniu, 

bazujące na podstawowym sprzęcie typu: pilarki i ciągniki uniwersalne, stosowane do zrywki 

wleczonej dłużyc lub zrywki surowca stosowego przyczepkami, z ręcznym załadunkiem  

i rozładunkiem wałków. Ich właściciele świadczą usługi na terenie jednego nadleśnictwa, 

najczęściej w jednym lub dwóch leśnictwach.    
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Zbiorcze zestawienie stwierdzonych nieprawidłowości 

Kontrola zagadnień ujętych w ramach realizacji tematu dotyczyła 41 zakładów pracy. 

Badane zagadnienia dotyczyły łącznie 191 osób, wyłącznie mężczyzn.  

 

Zagadnienia objęte kontrolą 
Liczba 

badanych 

Stwierdzone   
nieprawid-

łowości 

% udział 
nieprawid-

łowości 

Współdziałanie w zakresie bhp 41 zakładów 3 7% 

Realizacja obowiązku koordynacji prac 41 zakładów 3 7% 

Szkolenia bhp 191 prac 28 15% 

Badania lekarskie 191 prac 31 16% 

Kwalifikacje pracowników 191 prac 10 5% 

Ocena ryzyka  zawodowego  191 prac 12 6% 

Wydawanie środków ochrony indywidualnej 191 prac 2 1% 

Stosowanie środków ochrony indywidualnej 191 prac 21 11% 

Sprawność środków ochrony indywidualnej 191 prac 5 3% 

Wydawanie odzieży i obuwia roboczego 191 prac 3 7% 

Instrukcje bhp 43 stanowisk 5 12% 

Oznaczenie obszarów prowadzonych prac 41 zakładów 0 0% 

Dwuosobowe wykonywanie prac 41 stanowisk 2 5% 

Przebywanie osób w strefach zagrożenia 41 zakładów 2 5% 

Sprzęt pomocniczy 41 stanowisk 3 7% 

Dobór miejsca składowania drewna 41 zakładów 0 0% 

Przygotowanie drewna do wywozu 41 zakładów 0 0% 

Wykonywanie ścinki drzew 41 zakładów 1 2% 

Wykonywanie zrywki drewna 41 zakładów 0 0% 

Ręczne dźwiganie  ciężarów 41 zakładów 0 0% 

Nadzów nad pracami 41 zakładów 4 10% 

Wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych 41 zakładów 13 32% 

Stan techniczny maszyn i urządzeń 90 urządzeń 15 17% 

Decyzje UDT 31 urządzeń 5 26% 

Obowiązki stron stosunku cywilno- prawnego 26 zakładów 11 42% 

Badania w kierunku boreliozy 40 zakładów 31 78% 

Szczepienia od KZM 40 zakładów 30 75% 

Pierwsza pomoc przedlekarska 41 zakładów 15 37% 

Zapewnienie posiłków i napojów 41 zakładów 11 27% 

 
Najliczniejszą grupę nieprawidłowości stanowiły uchybienia w zakresie: 

- organizacji i wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, polegające na:  

o stosowanych technologiach wykonywania prac, najczęściej nieprawidłowych technik 

ścinki drzew przejawiających się brakiem wymaganego progu i zawiasy lub 

nieprawidłowym podcięciem,  

o braku wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

o braku określenia szczegółowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac uznanych  

za szczególnie niebezpieczne,  

- kontrole stanu technicznego maszyn wykazały stosowanie niesprawnych technicznie 

maszyn i urządzeń, eksploatacji niesprawnych technicznie pilarek łańcuchowych, 

użytkowanych bez wymaganych zabezpieczeń- wychwytników piły łańcuchowej lub hamulca 

oraz stosowania uszkodzonej wciągarki linowej, 
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- w wyniku kontroli żurawi hydraulicznych stosowanych w procesie technologicznym 

mechanicznego pozyskiwania i zrywki drewna, stwierdzono (w 26% kontrolowanych) 

użytkowanie żurawi bez decyzji UDT, zezwalających na ich eksploatację (zamontowanych 

na przyczepkach  zrywkowych, harwesterach i forworderach, 

- szkoleń bhp, w tym  braku szkoleń wstępnych z bhp w ramach instruktażu stanowiskowego, 

braku instruktażu dla stanowisk: operator żurawia, operator maszyn, braku szkoleń  

w zakresie zagrożeń czynnikami biologicznymi,  

- badań profilaktycznych (braku lub nieprawidłowych wstępnych profilaktycznych badań 

lekarskich dla stanowisk: pilarza, kierowcy ciągnika, operatora żurawia- i robotnika leśnego, 

- nie stosowania w czasie pracy środków ochrony indywidualnej: spodni antyprzecięciowych, 

hełmów ochronnych, ochronników słuchu - dotyczy to sytuacji gdy środki były wydane przez 

pracodawcę, 

- nie opracowano prawidłowej instrukcji technologicznej określającej zasady bezpiecznego 

wykonywania procesu pozyskiwania drewna, 

- w 37% kontrolowanych zakładów wystąpiły nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań 

służby bhp, w tym: nie zapewniono realizacji zadań służby bhp, osoby, którym powierzono 

realizację zadań służby bhp nie posiadały wymaganych kwalifikacji (tj. uprawnień specjalisty 

służby bhp), utworzona przez pracodawców służba nie realizowała swoich obowiązków. 

 

Zestawienie środków prawnych 

Zagadnienia, których 
dotyczyły decyzje 

Liczba 
decyzji 

wydanych 

Liczba 
zakładów 

Liczba 
pracowników 

% wydanych 
decyzji 

zaplecze sanitarne 1 1 3 0,5 

stanowiska i procesy pracy 36 16 65 21 

maszyny i urządzenia  13 11 18 8 

transport 1 1 2 0,5 

narażenie i zagrożenia czynnikami 
szkodliwymi 

16 14 28 9 

przygotowanie do pracy 72 28 119 42 

inne zagadnienia  32 14 70 19 

Razem 171   100% 

 

Wydano 171 decyzji, które dotyczyły głównie: 

- 15 decyzji skierowania łącznie 21 pracowników do innych prac, ze względu na: brak 

uprawnień wymaganych do obsługi pilarek,  brak uprawnień wymaganych do kierowania 

ciągnikami zrywkowymi, brak uprawnień wymaganych do obsługi żurawi, wykonywanie 

pracy pilarkami bez wymaganych antyprzecięciowych ochron kończyn dolnych, 

wykonywanie pracy na powierzchni leśnej bez wymaganych hełmów ochronnych  

i ochronników słuchu,   
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- 19 decyzji wstrzymujących prace łącznie 26 pracowników, którzy wykonywali prace  

w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym: wstrzymujące ścinkę  

i zrywkę drewna do czasu zapewnienia co najmniej dwuosobowego wykonywania prac, 

wstrzymujące ścinkę drzew do czasu zapewnienia wymaganych odległości bezpieczeństwa 

pomiędzy stanowiskami pracy, wstrzymujące ścinkę drzew do czasu zapewnienia 

stosowania wymaganych technik pracy, wstrzymujące prace niesprawnymi technicznie 

pilarkami łańcuchowymi do czasu naprawy w pilarkach wychwytników piły łańcuchowej  

i hamulców, powodujących szybkie zatrzymanie piły łańcuchowej, wstrzymujące prace 

pilarkami łańcuchowymi przez pracowników, którzy nie stosowali wymaganych 

antyprzecięciowych ochron kończyn dolnych, 

- 4 wstrzymania eksploatacji pilarek łańcuchowych oraz wciągarki linowej, które nie posiadały 

wymaganych zabezpieczeń ochronnych, 

- 4 decyzje zakazujące dalszego wykonywania prac na 4 powierzchniach leśnych przez  

11 pracowników.  

 

Inspektorzy pracy ujawnili popełnienie w 27 zakładach łącznie 81 wykroczeń, w wyniku czego: 

- skierowano 2 wnioski do sądu o ukaranie, 

- nałożono na 22 przedsiębiorców i 1 bezrobotnego mandaty karne kredytowane, 

- w stosunku do 5 pracodawców zastosowano środek oddziaływania wychowawczego  

w postaci pouczenia, za popełnienie łącznie 7 wykroczeń.  

 

Przyczyny naruszeń prawa przez pracodawców to: 

- tolerowanie przez pracodawców nieprzestrzegania przepisów dotyczących wykonywania 

prac w lesie. Organizujący i nadzorujący prace, zainteresowani są głownie szybkim ich 

wykonaniem, w jak największym rozmiarze, nie koniecznie w bezpieczny sposób. 

- niedbalstwo pracodawców i odpowiedzialnych pracowników. Szereg błędów, zwłaszcza  

w zakresie braku wymaganych szkoleń czy badań lekarskich pracowników, może być 

tłumaczone wyłącznie brakiem starannego zainteresowania problemem, 

- brak skutecznego nadzoru nad wykonywaniem prac. Wiele nieprawidłowości miało miejsce 

w czasie nieobecności pracodawców w miejscu prac. 

- lekceważenie zagrożeń przez pracowników. Szereg błędów, zwłaszcza  

w zakresie stosowania wymaganych technik pracy i środków ochrony indywidualnej, 

wynikało w głównej mierze z nieprawidłowych zachowań pracowników, lekceważenia 

zagrożeń i braku prawidłowych nawyków bezpiecznego wykonywania prac.  

- niezapewnianie przez pracodawców  odpowiednio wykwalifikowanej służby bhp  

w prowadzonych firmach lub służby bhp, która nie realizuje swoich obowiązków. 
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- ograniczone środki finansowe pracodawców na inwestycje w technikę i technologie, 

zapewniające poprawę stanu bezpieczeństwa pracy. Brak gwarancji ciągłości  

wykonywania usług, ogranicza możliwość uzyskania kredytów na poważne inwestycje, 

- niekorzystne uwarunkowania, obowiązujące przy zlecaniu prac. Podstawowym kryterium 

uzyskania zlecenia na prace, jest minimalna cena za usługę. Przedsiębiorca dysponujący 

sprzętem i pracownikami, generuje koszty stałe na poziomie wyższym niż firma 

jednoosobowa. Chęć wygrania przetargu, skutkuje koniecznością zaniżenia stawek  

i w konsekwencji późniejszym wykonywaniem prac poniżej kosztów robocizny. Związane  

z tym oszczędności, powodują powstawanie wielu dodatkowych zagrożeń. 

 

Podsumowanie  

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2013r, pomimo systematycznych działań PIP 

podejmowanych w minionych latach, w dalszym ciągu świadczą o niezadawalającym stanie 

przestrzegania przepisów bhp przez przedsiębiorców, zajmujących się pozyskiwaniem  

drewna. Nadal wiele decyzji podejmowano w wyniku stwierdzania wykonywania prac  

w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników. Skutkowało to 

wstrzymywaniem prac. 

Można powiedzieć, że powyższe uchybienia są najistotniejszym problemem, jaki nadal 

występuje w tej działalności, który wymaga dalszych, intensywnych i konsekwentnych działań 

kontrolnych ze strony inspektorów pracy. Tym bardziej, że w znacznym stopniu 

nieprawidłowości te wynikają ze złych nawyków pracowników, a brak skutecznego nadzoru 

pracodawców może zaowocować zwiększeniem liczby groźnych wypadków przy pracy.  

Nadal istotnym zagadnieniem wymagającym działań jest coraz większe 

wykorzystywanie urządzeń, wymagających kwalifikacji UDT i decyzji zezwalających na ich 

użytkowanie. Wprawdzie pozytywnie należy ocenić fakt, że kontrole przedsiębiorców, 

negatywnie ocenionych w tym zakresie w 2011r. i 2012r. nie wykazały nieprawidłowości, jednak  

w 2013r stwierdzono ponownie uchybienia, u innych pracodawców, ponownie dotyczące 

głównie braku decyzji zezwalających na obsługę urządzeń.   

 

Ważnym zagadnieniem wynikającym z kontroli ZUL jest kwestia współpracy  

z podwykonawcami. Można zauważyć tendencje do stopniowej specjalizacji poszczególnych 

podmiotów i związane z tym zainteresowanie zakupem sprzętu specjalistycznego. Poniesione  

w tym celu nakłady wymagają zapewnienia ciągłości jego wykorzystania przez cały rok,  

co nie zawsze jest możliwe w jednym nadleśnictwie. Przedsiębiorcy szukają więc prac  

jako podwykonawcy na innym terenie. Skutkuje to coraz częstszymi przypadkami wykonywania 

prac w tym samym miejscu przez pracowników zatrudnionych u różnych pracodawców. Brak 
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koordynacji takich prac oraz uzgodnień dotyczących zasad współdziałania może nieść za sobą 

nowe zagrożenia wynikające w organizacji tych prac.   

 

D. Wypadki 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 138 kontroli przeprowadzonych przez 

inspektorów pracy, dotyczących okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.  

 

Liczba i rodzaj zbadanych wypadków  

W roku 2013 inspektorzy pracy, w trakcie 138 kontroli zbadali ogółem 145 wypadków 

przy pracy, w tym 57 wypadków zgłoszonych w ramach realizacji obowiązku pracodawcy 

zgłaszania wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, natomiast pozostałe 88 w ramach 

rutynowych kontroli prowadzonych u pracodawców. Wszystkie ze zgłoszonych zdarzeń 

podlegały badaniu przez inspektorów pracy.  

Po zakończeniu kontroli w zakresie dochodzenia ustalania okoliczności i przyczyn 

spośród zgłoszonych zdarzeń jako śmiertelne, 7 z nich nie uznano jako wypadki przy pracy. 

Natomiast spośród zgłoszonych wypadków ciężkich po zakończeniu postępowania 3 nie 

uznano za wypadki przy pracy, zaś 11 z tej grupy zostało uznane jako powodujące lekkie 

obrażenia ciała. Nie zanotowano w roku 2013 zdarzeń kwalifikowanych jako katastrofy.  

 

Poszkodowani w wypadkach przy pracy 

Ogółem w zbadanych wypadkach poszkodowanych zostało 150 osób, w tym 131 osób 

zatrudnionych w ramach umów o pracę oraz 19 na innej podstawie niż umowa o pracę.  

Ze względu na skutki: 

- 12 osób poniosło śmierć, w tym 3 osoby w wypadku zbiorowym, 

- 27 osób doznało ciężkiego uszkodzenia ciała, 

- pozostałe 111 osób poszkodowanych doznało lekkich obrażeń ciała.  

W ramach zbadanych wypadków osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa  

o pracę stanowiły około 13% ogółu poszkodowanych, w tym 4 poniosły śmierć  

(1/3 poszkodowanych w tej grupie), a 9 doznało ciężkich obrażeń (30% w tej grupie obrażeń). 

  

Poszkodowani wg sekcji i działów gospodarki 

Najwięcej poszkodowanych zanotowano w zakładach prowadzących działalność (wg PKD): 

- przetwórstwo przemysłowe - 59 osób poszkodowanych, w tym: 2 ofiary śmiertelne, 12 osób 

doznało ciężkiego i 45  lekkiego uszkodzenia ciała, 
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- budownictwo - 21 osób poszkodowanych, w tym: 5 ofiar śmiertelnych, 8 osób doznało 

ciężkiego i 8 lekkiego uszkodzenia ciała, 

- transport i składowanie - 11 osób poszkodowanych, w tym: 4 ofiary śmiertelne, 3 osoby 

doznały ciężkiego oraz 4 lekkiego uszkodzenia ciała, 

- handel i naprawy – 18 osób poszkodowanych, w tym: 1ofiara śmiertelna, 3 osoby doznały 

ciężkiego oraz 14 lekkiego uszkodzenia ciała. 

 

Poszkodowani wg płci, wieku, wykonywanego zawodu i stażu pracy  

Według płci, wśród 150 pracowników poszkodowanych w wypadkach przy pracy było: 

- 121 mężczyzn, z których 12 poniosło śmierć, a 26 doznało ciężkich uszkodzeń ciała, 

- 29 kobiet, z których 1 odniosła ciężkie uszkodzenia ciała. 

Pod względem wieku wypadkom ulegali pracownicy w wieku: 

- 30 - 39 lat   - 28% ogółu poszkodowanych, 

- 19 - 29 lat   - 27% ogółu poszkodowanych, 

- 50 - 59 lat   - 24% ogółu poszkodowanych, 

- 40 - 49 lat   - 19% ogółu poszkodowanych, 

- 60 - 69 lat   - 2% ogółu poszkodowanych. 

W roku 2013 nie odnotowano wypadków przy pracy z udziałem pracowników młodocianych.  

Struktura zawodów osób poszkodowanych: 

- robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 43%, 

- operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń - 19%,  

- pracownicy przy pracach prostych - 12%,  

- specjaliści - 9%, 

- inne zawody - 17%. 

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

- do roku               - 30% ogółu poszkodowanych, 

- powyżej 9 lat      - 26% ogółu poszkodowanych, 

- 1 rok                   - 8% ogółu poszkodowanych, 

- 2 lata                  - 8% ogółu poszkodowanych, 

- 3 lata                  - 8% ogółu poszkodowanych,  

- 3 – 9 lat              - 20% ogółu poszkodowanych. 

 

Ze względu na wielkość zatrudnienia wypadki rejestrowano w zakładach: 

- dużych (od 50 do 249 zatrudnionych) - 36% ogółu, w tym: 2 śmiertelne i 5 ciężkich, 

- średnich (od 10 do 49 pracowników) - 25% ogółu, w tym: 3 śmiertelne i 6 ciężkich, 

- wielkich (od 250 pracowników) - 22% ogółu, w tym: 3 śmiertelne i 6 ciężkich, 

- małych (do 9 pracowników) - 17% ogółu, w tym: 4 śmiertelne i 10 ciężkich. 
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Najczęstsze miejsca wypadków: 

- miejsce produkcji przemysłowej - 43% ogółu wypadków, 61 poszkodowanych, tym 1 osoba 

poniosła śmierć i 10 doznało ciężkich obrażeń, 

- teren budowy - 18% ogółu, 26 poszkodowanych, w tym 2 osoby poniosły śmierć i 10 

doznało ciężkich obrażeń, 

- tereny komunikacji publicznej - 11% ogółu, 16 poszkodowanych, w tym: 7 osób poniosło 

śmierć i 3 doznały ciężkich obrażeń, 

- zakłady usługowe, biura, szkoły - 15% ogółu wypadków, 21 poszkodowanych doznało 

lekkich obrażeń.  

 

Procesy pracy najczęściej wykonywane przez osoby poszkodowane: 

- produkcja, przetwarzanie - 27% ogółu, w tym: 1 osoba poniosła śmierć i 7 doznało ciężkich 

obrażeń,  

- przemieszczanie się, w tym środkami transportu - 16% ogółu, w tym: 7 osób poniosło śmierć 

i 4 doznały ciężkich obrażeń,  

- prace przy budowie nowych budynków  - 8% ogółu, w tym: 2 osoba poniosła śmierć  

i 4 doznało ciężkich obrażeń,  

- przebudowa, naprawa, konserwacja - 7% ogółu, w tym: 1 osoba poniosła śmierć i 3 doznało 

ciężkich obrażeń,  

 

W celu dokonania oceny stanu bezpieczeństwa pracy na terenie naszego województwa przez 

pryzmat liczby najpoważniejszych zdarzeń wypadkowych należy dokonać porównania tych 

wypadków z ostatnich 4 lat.  

Rok Wypadki śmiertelne Wypadki ciężkie Wypadki zbiorowe Wypadki śmiertelne 
w budownictwie 

2010 20 22 12 9 

2011 14 29 10 3 

2012 8 18 10 1 

2013 12 27 5 5 

Oceniając rok 2013 w stosunku do roku 2012 należy przede wszystkim wskazać jedno 

zdarzenie. Różnicę, która zaważyła na porównaniu liczby wypadków śmiertelnych spowodował 

wypadek komunikacyjny z udziałem 6 osób, w tym ze skutkiem 3 ofiar śmiertelnych i jednego 

poszkodowanego z ciężkim uszkodzeniem ciała. Wszyscy poszkodowani w tym wypadku 

zatrudnieni byli w firmie branży budowlanej, przez co wskazane zdarzenie w sposób istotny 

zaważyło na liczbie ofiar w sprawozdawczym roku w branży budowlanej. Ponieważ sprawcą 

wymienionego wypadku był inny uczestnik ruchu drogowego uzasadnionym jest stwierdzenie, 

że liczba najpoważniejszych zdarzeń na terenie naszego województwa nie różni się w sposób 

istotny w ostatnich dwóch latach. Ponadto należy zauważyć, że w wyżej ujętej statystyce  
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w ramach procesów pracy najczęściej wykonywanym przez osoby poszkodowane w ramach 

procesu było „przemieszczanie się, w tym środkami transportu” - aż 7 osób poniosło śmierć  

i 4 doznały ciężkich obrażeń.  

 

Od kilku lat najpoważniejsze zdarzenia przy pracy występują w 4 branżach, 

tj. przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, transport i składowanie oraz handel i naprawy. 

Ofiary wypadków przy pracy spoza tych branż występują sporadycznie. Biorąc powyższe pod 

uwagę, działalność kontrolno – nadzorcza również koncentruje się w tych branżach.  

 

 

E. Stan praworządności w stosunkach pracy 

 

1. Stosunek pracy 

 Jedną z najbardziej istotnych nieprawidłowości w zakresie powierzania wykonywania 

pracy przez podmioty zatrudniające siłę najemną jest zatrudnianie osób w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy bez potwierdzenia na piśmie umowy o pracę oraz 

zawieranie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. 

W 2013 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w ramach działań mających 

na celu zapewnienia potwierdzania przez pracodawców zawarcia umowy o pracę lub 

przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę korzystano z wszystkich istniejących 

środków prawnych: poleceń, wystąpień, pozwów o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

W szczególności w związku ze stwierdzeniem w trakcie kontroli braku potwierdzenia na 

piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, inspektorzy pracy skierowali wystąpienia do 33 

pracodawców wnosząc o zawarcie umowy na piśmie z 71 pracownikami. 

Ponadto w wyniku  kontroli, w trakcie których stwierdzono nieterminowe potwierdzanie 

na piśmie warunków umowy o pracę inspektorzy pracy  skierowali do 15 pracodawców 

wystąpienia wskazujące na obowiązek zawierania umów na piśmie najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia pracy. 

Prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych ze względu na wykonywanie pracy 

podporządkowanej, mającej cech stosunku pracy, została zakwestionowana w odniesieniu do 

368 osób zatrudnianych na podstawie umów zlecenie i 66 osób - na podstawie umów o dzieło. 

W związku z tym do 42 pracodawców skierowano wystąpienia wnosząc o zastąpienie umowami 

o pracę zawartych umów cywilnoprawnych lub wnosząc o wyeliminowanie naruszeń w zakresie 

rodzaju zawieranych umów w przyszłości. 
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Efekty zastosowanych środków prawnych 

W reakcji na wystąpienia inspektorów pracy  27 pracodawców potwierdziło fakt zawarcia umów 

o pracę na piśmie z 63 pracownikami. 

Ponadto w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2013 r., realizując polecenia  

i wystąpienia pokontrolne, łącznie 14 pracodawców potwierdziło na piśmie umowami o pracę 

istnienie stosunku pracy z 86 osobami świadczącymi dotychczas pracę na podstawie umów 

cywilno – prawnych. 

Pracodawcy udzielali też odpowiedzi wskazującej na wolę osób zatrudnionych 

wykonywania pracy na podstawie dotychczasowych umów i brak zainteresowania zawarcia 

umowy o pracę. Zapewniali też o stosowaniu się w przyszłości do prawidłowego zatrudniania 

pracowników. 

 

W uzasadnionych przypadkach stwierdzanych w trakcie kontroli, a także na wniosek 

zainteresowanych osób inspektorzy pracy decydowali się na wystąpienie do sądu  

z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

W 2013 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku inspektorzy pracy wnieśli 

do sądu pracy łącznie 9 powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz  

9 osób, z którymi łącznie zawartych było: 35 umów zlecenia i 10 umów o dzieło. 

W tym w 1 przypadku inspektor pracy wstąpił, za zgodą powoda, do postępowania przed 

sądem pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy. W sprawie zapadło rozstrzygnięcie, w którym 

sąd ustalił istnienie stosunku pracy na rzecz powódki w czasie objętym zawartą wcześniej 

umową zlecenia oraz w okresie dwóch miesięcy świadczenia pracy bez jakiejkolwiek umowy.  

W pozostałych ośmiu przypadkach postępowanie sądowe w dalszym ciągu trwa. 

 

W 2013 roku w związku z naruszeniem przepisów dotyczących zawierania umów 

cywilnoprawnych zamiast umów o pracę, w stosunku do 13 osób zastosowano grzywny  

w drodze mandatu karnego za wykroczenie z art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy na kwotę łączną  

15.500 zł. oraz skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądu, a w 11 przypadkach zastosowano 

środek oddziaływania wychowawczego. 

Ponadto w omawianym okresie 1 osobie wymierzono grzywnę w drodze mandatu 

karnego za wykroczenie z art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy (niepotwierdzenie na piśmie umowy  

o pracę w kwocie 1600 zł., a w 1 przypadku zastosowano środek oddziaływania 

wychowawczego. 

Tak jak w 2011 r. i 2012 r. również w 2013 r. działania inspektorów dotyczące 

potwierdzenia umowami o pracę faktu istnienia stosunku pracy i przekształcenia umów 

cywilnoprawnych w umowy o pracę w znacznej mierze opierały się na kierowanych do 

pracodawców wnioskach w wystąpieniach. Jak wykazuje doświadczenie poprzednich lat jest to 
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stosunkowo efektywna forma oddziaływania w tej mierze. Inspektorzy pracy często wnosili  

o zawarcie umów o pracę w sytuacji, gdy praca była świadczona bez potwierdzenia warunków 

umowy na piśmie („praca na czarno”) lub też o przekształcenie zawartych umów zlecenia czy 

umów o dzieło w umowy o pracę. Ponadto część wystąpień zawierała wnioski profilaktyczne 

dotyczące zaprzestania zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinny 

być zawarte umowy o pracę. Takie wnioski stosowano przy tym głównie w stosunku do stanów 

faktycznych dotyczących osób, które zakończyły świadczenie pracy na rzecz danego podmiotu.  

 

2. Przestrzeganie przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia 

 

Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy przy wypłacie wynagrodzeń  

i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy od lat jest jednym z priorytetowych zadań 

realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. 

W 2013 roku, w związku ze stwierdzeniem naruszenia przepisów dotyczących ochrony 

wynagrodzenia za pracę, inspektorzy pracy skierowali do 936 pracodawców wystąpienia, 

polecenia ustne i nakazy wypłacenia wynagrodzenia i innych świadczeń na kwotę 5.589.292 zł 

dla 4.845 pracowników. 

Inspektorzy pracy w szczególności skierowali: 

- nakazy wypłaty do 60 pracodawców, głównie wynagrodzenia za pracę, na kwotę 

4.384.924zł  dla 1.842  pracowników; 

-   wystąpienia do 876 pracodawców, w których wnosili o naliczenie  i wypłacenie różnego 

rodzaju należności (głównie dodatków, ekwiwalentów za urlop i innych, odpraw i nagród),  

wnioski w wystąpieniach dotyczyły kwoty 993.413 zł  należnej 2.203 pracownikom.  

Nakazy i wystąpienia skierowano ogółem do 31,1% podmiotów objętych kontrolami.  

Dane statystyczne wskazują, że podobne proporcje były również w latach poprzednich   

 (w 2012 - 29,4%, w 2011r. - 30,3%, w 2010r. - 29%,). 

Podstawowym środkiem prawnym stosowanym w celu spowodowania wypłacenia 

wynagrodzenia za pracę w sytuacji, gdy pracodawca nie wywiązuje się z obowiązków w tym 

zakresie, jest  nakaz wypłaty - środek prawny mający charakter decyzji administracyjnej, 

stosowany wówczas, gdy prawo do wynagrodzenia i innych świadczeń jest bezsporne. Z taką 

sytuacją można się najczęściej spotkać , gdy pracodawca wprawdzie nalicza wynagrodzenie do 

wypłaty, ale ze względu na problemy finansowe nie jest w stanie wypłacić pracownikom 

należności w terminie. 

Analiza danych liczbowych z 2013 roku i kilku lat poprzednich wskazuje, że najczęściej 

występują przypadki jednorazowych naruszeń obowiązku wypłaty wynagrodzenia w terminie,  

a liczba pracodawców, do których kieruje się decyzje płacowe, pozostaje na podobnym 
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poziomie. W 2013r. decyzje takie skierowano do 60  pracodawców, tj. do 2% skontrolowanych 

podmiotów, w 2012r. do 56, tj. 1,8%, w 2011r. do 64 - 2,4%  w 2010r. do 54 - 2%).  

Adresatami tych decyzji byli głównie przedsiębiorcy prywatni prowadzący działalność 

gospodarczą w różnych formach, w tym spółek, w 1 przypadku było to przedsiębiorstwo 

państwowe, w 1- spółdzielnia. Nakazy wypłaty wynagrodzenia skierowano też do czterech 

jednostek budżetowych zlokalizowanych na terenie jednej gminy (przedszkole, szkoła, ośrodek 

pomocy społecznej, urząd gminy). 

Pomimo, że nakazy płacowe skierowano tylko do 60 spośród 936 pracodawców,  

u których stwierdzono  naruszenie przepisów płacowych, to kwota objęta decyzjami stanowi  

aż 78,4% ogółu niewypłaconych świadczeń (w 2012 roku 66,5% ogółu). Ponadto na ujętą  

w nakazach kwotę 4.384.924 zł, największa jej część dotyczyła  kilku zaledwie pracodawców 

mających poważne problemy finansowe (zatrudniających jednak po kilkuset pracowników), 

które to problemy nie tylko w 2013 roku ale i wcześniej, przyczyniały się do powtarzających się 

cyklicznie naruszeń obowiązku wypłaty pensji, a w skrajnych przypadkach do likwidacji, czy też 

upadłości.  

Przykładem może być spółka, w której w 2013r. przeprowadzono aż 5 kontroli, w wyniku 

których wydano nakazy wypłaty wynagrodzenia należnego za poszczególne miesiące 

zatrudnionym tam na początku roku 145 pracownikom (z każdym miesiącem zatrudnienie 

malało) na kwotę 1.376.716 zł. 

W porównaniu do 2012 roku, przy podobnej liczbie pracodawców, kwota niewypłaconych 

świadczeń objęta nakazami była ponad dwukrotnie niższa (w 2012r.- 14.586.096 zł) i zbliżyła 

się do poziomu roku 2011 (4.915.593 zł). Powodem jest to, że największe problemy finansowe 

kilku ,,dużych’’ pracodawców miały miejsce w 2012 roku i w kilku przypadkach zakończyły się 

ich  likwidacją lub upadłością (np. PMB Białystok), a  w 2013 roku nie było nowych przypadków 

niewypłacania wynagrodzenia przez pracodawców zatrudniających większą liczbę 

pracowników. 

Częściej, niż w przypadku niewypłacania wynagrodzenia za pracę, inspektorzy pracy 

stwierdzali niewypłacanie przez pracodawców różnego rodzaju dodatków, w szczególności za 

pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia i ekwiwalentów za urlop, ekwiwalentów za 

odzież roboczą, odpraw, nagród jubileuszowych i innych świadczeń. Inspektorzy pracy spotykali 

się zwykle z sytuacją, że świadczenia te były nie tylko niewypłacone, ale i nienaliczone, 

dotyczyło to nieraz dłuższego okresu czasu wstecz. W takich przypadkach, zgodnie  

z wymogami ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wydawano wystąpienia dotyczące zarówno 

naliczenia, jak i wypłacenia tych świadczeń. Uchybienia tego rodzaju miały różną skalę 

wielkości, czasami dotyczyły ogółu zatrudnionych pracowników,  często jednak dotyczyły 

pojedynczych, drobnych przypadków.  
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W przypadku niewypłacania wynagrodzenia za pracę w jednym czy też w kilku 

miesiącach, główną przyczyną takiego stanu rzeczy była trudna sytuacja finansowa części 

pracodawców, w jednostkowych przypadkach przekonanie o wadliwości pracy wykonanej przez 

pracownika. 

Jednakże podstawową przyczyną większości stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień, 

w szczególności dotyczących dodatków za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia  

i ekwiwalentów za urlop, była nieznajomość przepisów prawa pracy przez pracodawców i inne 

osoby działające w ich imieniu oraz lekceważenie tych przepisów lub ich celowe omijanie. 

 

Efekty działalności kontrolnej 

Podstawowym efektem wynikającym z realizacji decyzji i wystąpień pokontrolnych oraz 

poleceń ustnych było wyegzekwowanie należności z tytułu wynagrodzenia i innych świadczeń 

takich jak: dodatki z pracę w godzinach nadliczbowych i inne, odprawy, nagrody, ekwiwalenty 

od 836 pracodawców dla 3.712  pracowników na łączną kwotę 3.113.242 zł. W szczególności: 

- 48 pracodawców spośród 60 (80%) wykonało nakazy płacowe w całości lub części, 

wypłacając 709 pracownikom 1.908.874 zł, głównie należnego wynagrodzenia za pracę; 

- 749 pracodawców zrealizowało wystąpienia inspektorów pracy wypłacając 2.203 

pracownikom 993.413 zł, w większości dodatków z pracę w godzinach nadliczbowych  

i innych, odpraw, wynagrodzenia i ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy ; 

- 39 pracodawców wykonało w trakcie kontroli polecenia ustne inspektorów pracy, wypłacając 

800 pracownikom 210.955 zł należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń. 

Jak wynika z omawianych danych wyegzekwowana kwota stanowi 55,7% kwoty ujętej  

w środkach prawnych i dotyczy 76,6% pracowników objętych nakazami.  

Niewyegzekwowana kwota ujęta jest w większości w nakazach wypłaty wynagrodzenia 

kierowanych do przedsiębiorców będących w bardzo złej sytuacji finansowej, a ponadto część  

z nich zaprzestała prowadzenia działalności lub została ogłoszona ich upadłość. Do czasu 

,,upadku’’ tych firm prowadzone były kolejne kontrole, wszczynano też postępowanie 

egzekucyjne, skutkujące chociaż częściową realizacją świadczeń. 

 Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy i przepisami Kodeksu postępowania  

administracyjnego nie jest niemożliwe prowadzenie dalszych kontroli podmiotów, które 

zaprzestały prowadzenia działalności i przestały być pracodawcą lub została ogłoszona ich 

upadłość. W konsekwencji wydane wcześniej decyzje wypłaty stają się bezprzedmiotowe i tracą 

swój byt prawny. 

Na 12 podmiotów, które nie zrealizowały decyzji płacowych, aż sześć zaprzestało 

prowadzenia działalności, co skutkowało  wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji 

płacowych obejmujących kwotę 1.003.361 zł, a siódmy pracodawca faktycznie takiej 

działalności nie prowadzi niemal od początku 2013 roku i można spodziewać się jego upadłości. 
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W ogólnej kwocie wyegzekwowanych należności zdecydowanie dominuje wynagrodzenie za 

pracę  -  1.981.668 zł (63,7% łącznej kwoty). 

Wśród innych wyegzekwowanych należności na uwagę zasługuje: 

- 255.049 zł z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 

- 112.845 zł z tytułu niewypłaconego lub zaniżonego wynagrodzenia i ekwiwalentów za urlop, 

- 166.732 zł z tytułu ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży własnej w miejsce roboczej.  

 

2.  Przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy 

 

W 2013 roku, podobnie jak w latach poprzednich, istotnym problemem było naruszanie 

przepisów o czasie pracy. Na terenie województwa podlaskiego w zakresie tym stwierdzono 

2.137 różnego rodzaju nieprawidłowości u 997 pracodawców, co stanowi 33,2% ogółu objętych 

kontrolami (dla porównania 2012r – 36%, w 2011r. - 37,7% - 36,2%). Naruszenia przepisów  

o czasie pracy dotyczyły 13.550 pracowników. 

Znaczna część tych nieprawidłowości (31,9% ogółu) dotyczyła nieokreślenia   

w regulaminie pracy lub obwieszczeniu rozkładów i systemów czasu pracy oraz okresu 

rozliczeniowego lub braku obwieszczenia (brak obwieszczenia stwierdzono u 325 

pracodawców, co stanowi 10,8% ogółu objętych kontrolami) i chociaż uchybienia te miały 

charakter formalny, to brak takich regulacji może wpływać na prawidłową realizację obowiązków 

pracodawcy w zakresie organizacji czasu pracy, w sposób zapewniający zatrudnianie 

pracowników zgodnie z obowiązującymi normami. 

Inne uchybienia, co do istoty realnie wpływały na realizację uprawnień w zakresie prawa 

do wypoczynku lub do wynagrodzenia za ponadnormatywny czas pracy. Najistotniejsze 

nieprawidłowości dotyczyły głównie: 

- nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy lub braku ewidencji, co stwierdzono  

u 476 pracodawców (15,8% objętych kontrolami) w stosunku do 3.977 pracowników, 

- nieustalenia w umowie o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu 

pracy liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, za które 

pracownikowi przysługuje prawo do dodatku, jak za pracę w godzinach nadliczbowych,  

co stwierdzono u 328 pracodawców (10,9% objętych kontrolami) w stosunku  

do 642 pracowników, 

- niezapewnienia 1112 pracownikom przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy przez 140 

pracodawców (4,7% objętych kontrolami), 

- niezapewnienia 11-godzinnego odpoczynku dobowego przez 68 pracodawców  

dla 268 pracowników, 

- niezapewnienia 35 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu przez  

46 pracodawców dla 171 pracowników, 
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- powtórnego zatrudniania w tej samej dobie 189 pracowników przez 58 pracodawców, 

- nieudzielania co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy przez 53 pracodawców  

dla 430 pracowników, 

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

w tygodniu - stwierdzono u 15 pracodawców w stosunku do 46 pracowników, 

- zatrudniania 134 pracowników w godzinach nadliczbowych powyżej dopuszczalnej liczby 

przeciętnie w tygodniu przez 27 pracodawców, 

- zatrudniania 66 pracowników w godzinach nadliczbowych powyżej dopuszczalnego 

rocznego limitu przez 10 pracodawców. 

Stwierdzono niewielką liczbę nieprawidłowości w zakresie zakazu pracy w święta  

w placówkach handlowych -  kontrole wykazały złamanie tego zakazu przez 4 pracodawców  

w odniesieniu do 42 pracowników. Nadal jednak część przedsiębiorców omija ten zakaz 

poprzez zatrudnianie w święta osób na podstawie umów cywilnoprawnych. 

 

Podstawowymi przyczynami naruszania przez pracodawców przepisów o czasie pracy są: 

- nieznajomość przepisów o czasie pracy, nieumiejętność ich interpretacji,  

- lekceważenie wymogów Kodeksu pracy, 

- celowe omijanie i nieprzestrzeganie przepisów w celu obniżenia kosztów zatrudnienia 

pracowników i osiągnięcia maksymalnego zysku w jak najkrótszym czasie, 

- nienajlepsza sytuacja finansowa niektórych pracodawców. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wyeliminowali większość stwierdzonych 

naruszeń. 

 

Dane statystyczne wskazują, że liczba pracodawców naruszających przepisy  

o czasie pracy w stosunku do lat 2011-2012 jest nieco mniejsza, podobnie jak liczba 

pracowników, których dotyczą nieprawidłowości. Natomiast poszczególne rodzaje 

nieprawidłowości występujące u  pracodawców  są na zbliżonym poziomie. 

 

Pomimo widocznej (w statystyce) tendencji zmniejszania się wykazywanych w trakcie 

kontroli naruszeń przepisów o czasie pracy, nadal nie ma podstaw do wysnuwania wniosku   

o poprawie sytuacji w tym zakresie. Zbyt wiele jest bowiem naruszeń w zakresie ewidencji 

czasu pracy, co daje  podstawę do założenia, że rzeczywisty czas pracy jest nadal przez część 

pracodawców ukrywany. Dzieje się tak głównie w małych, prywatnych zakładach, często 

handlowo- usługowych oraz w budownictwie.  

 

Znowelizowane przepisy o czasie pracy, w szczególności dotyczące możliwości 

przedłużania do 12 miesięcy okresów rozliczeniowych, oraz stosowania elastycznych rozkładów 
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czasu pracy weszły w życie dopiero w drugim półroczu 2013 roku, za wcześnie jest więc na 

dokonanie oceny ich funkcjonowania. Faktem jest jednak to, że jak dotychczas kontrole nie 

wykazywały nieprawidłowości w zakresie ich stosowania.  

 

3. Załatwianie skarg i wniosków  

 

W  2013r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wpłynęły  853 skargi,  

z czego zdecydowana większość na piśmie. Dane te kształtują się na niemal identycznym 

poziomie w porównaniu do roku 2012, w którym złożono 847 skarg. 

 

Skargi w znaczącej mierze składane były przez byłych pracowników - 331 oraz 

pracowników - 304. 26 skarg pochodziło od osób świadczących pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych, natomiast 72 - od pracowników, z którymi nie zawarto stosownej umowy. 

Zbiorowo pracownicy złożyli 32 skargi, pozostałe - indywidualnie. Ponadto 29 organizacji 

związkowych dochodziło przywrócenia naruszonego porządku prawnego w drodze 

składanych skarg. W 45 przypadkach, składający skargi nie ujawnili swoich danych 

osobowych. Skargi składane były również przez m.in.: osoby trzecie (63), inne instytucje (8), 

radę pracowników (1), pracowników tymczasowych (2), radnych (3), społecznego inspektora 

pracy (1).  

Część skarg została wycofana przez skarżących, przekazana zgodnie z właściwością 

do innych inspektoratów pracy lub innych właściwych organów, lub udzielono odpowiedzi  

o braku właściwości rzeczowej lub nie można było rozpatrzyć ze względu na brak pracodawcy 

(likwidacja firm, zaprzestanie prowadzenia działalności). 

W konsekwencji w 2013 r. w OIP w Białymstoku, rozpatrzeniu podlegało 626 skarg, 

a do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania zbadano pod względem zasadności 

538, tj. 86%  podlegających rozpatrzeniu.  

Spośród nich za całkowicie lub częściowo zasadne uznano 298 skarg – (55,4%).  

W przypadku pozostałych skarg za całkowicie niezasadne uznano 185 skarg (34,3%), 

natomiast w 55 sprawach inspektorzy nie ustalili zasadności skarg, w szczególności ze 

względu na - ich zdaniem - sporny charakter zarzutów w nich zawartych. W takich sytuacjach 

skarżący byli informowani o ich prawie do dochodzenia należnych im roszczeń na drodze 

postępowania sądowego. 

W wyniku złożonych skarg przeprowadzono 522 kontrole u 456 pracodawców  

i przedsiębiorców. Z tego aż 244 kontrole przeprowadzono w podmiotach zatrudniających 

do 9 pracowników, 150 kontroli - u zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 78 kontroli  

- u zatrudniających od 50 do 249 pracowników, 50 kontroli - u zatrudniających powyżej 250  

pracowników.  
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Zdecydowana większość kontroli skargowych została przeprowadzona  

w podmiotach zaliczanych do własności prywatnej - 419, w 26 - stanowiących własność 

prywatną mieszaną, w 11 - zaliczanych do własności zagranicznej. Natomiast 55 kontroli 

przeprowadzono w zakładach własności komunalnej, 11 – w zakładach własności 

państwowej. 

 

Dane statystyczne w zakresie poruszanych w skargach problemów (według symboli) 

przedstawia poniższa tabela:  

Problemy poruszane w skargach 01.01.2013 r.– 
31.12.2013 r. 

Ogółem Zasadne 

A – obiekty i pomieszczenia pracy 10 4 

B – pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne 35 10 

C – wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie 22 6 

D – stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne 24 7 

E – maszyny i urządzenia techniczne 4 0 

F – urządzenia i instalacje energetyczne 3 1 

G – transport 13 2 

H – magazynowanie i składowanie 6 2 

I – czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej 36 2 

J – przygotowanie do pracy 69 17 

K – inne zagadnienia BHP 57 19 

L – stosunek pracy 261 43 

M – czas pracy 136 48 

N – ochrona pracy młodocianych 3 0 

O – uprawnienia związane z rodzicielstwem 9 2 

P – wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 685 213 

Q – legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 39 11 

R – rady pracowników  2 0 

S – urlopy pracownicze 31 7 

T – rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących 
pracownika 

18 5 

W – środki nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy 11 5 

X – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 6 

Y9900 – inne skargi 7 0 

Y0101 - Y0600 – dyskryminacja, mobbing, molestowanie,  43 0 

Y0799 -  uprawnienia związków zawodowych 2 0 

 

W sumie, w 626 skargach zbadanych w 2013 roku, skarżący poruszyli 1556 problemów 

wskazując na, ich zdaniem, naruszanie przepisów prawa pracy. Inspektorzy pracy rozpatrujący 

te skargi potwierdzili zasadność 410 problemów, co stanowi 26,3% poruszonych (w roku 2012 – 

32,6%, 2011 – 31,7%, w 2010 – 29,3%). 

Szczegółowe zestawienia zagadnień poruszanych w skargach wskazują, że podobnie 

jak w poprzednich latach, również w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. najwięcej 

problemów w nich podnoszonych dotyczyło niewypłacania przez pracodawców 

wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (na 1.556 problemów 
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poruszanych w skargach 685 z nich dotyczyło tego zagadnienia, co stanowi aż 44% ogółu;  

w roku 2012 - 46,6%, 2011 - 41,3%, 2010 - 38,2%). 

Skargi, w których poruszono problem wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze 

stosunku pracy dotyczyły najczęściej: 

 niewypłacania lub nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę oraz zaniżania jego 

wysokości, 

 niewypłacania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 

 niewypłacania ekwiwalentu pieniężnego za  niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 

 niewypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży własnej jako 

roboczej, 

 niewypłacania lub obniżenia wynagrodzenia za czas choroby,  

 niewypłacania lub obniżenia należności z tytułu podróży służbowych. 

 

Należy zaznaczyć, że w składanych skargach problemem dominującym było 

niewypłacanie wynagrodzenia za pracę (245 zarzutów wskazanych w skargach). W większości 

przypadków naruszenia przepisów w zakresie niewypłacenia wynagrodzenia za pracę miały 

charakter indywidualnych roszczeń.  

W rezultacie badania skarg dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń związanych  

z pracą, zasadność roszczeń pracowniczych znalazła całkowite lub częściowe potwierdzenie  

w 217 przypadkach spośród 685 (31,7%).  

Do pracodawców, u których zasadność zarzutów znalazła potwierdzenie kierowano 

przewidziane prawem środki prawne, w tym do 95 pracodawców skierowano wystąpienia 

zawierające 156 wniosków dotyczących wyeliminowania różnego rodzaju uchybień,  

w szczególności w zakresie naliczenia i wypłacenia poszczególnych należności ze stosunku 

pracy na kwotę 158.411,48 zł na rzecz łącznie 2.677 pracowników. 

Natomiast do 33 pracodawców skierowano nakazy zawierające 47 decyzji wypłaty 

przede wszystkim wynagrodzenia za pracę na rzecz 638 pracowników na kwotę 1.776.626,64zł.  

  W efekcie zastosowanych środków prawnych 95 pracodawców udzieliło odpowiedzi  

o realizacji wystąpień i nakazów i wypłaciło łącznie 597.156,26 zł tytułem wynagrodzenia i 

innych świadczeń ze stosunku pracy dla 1.673 pracowników.  

 

Podobnie jak w roku ubiegłym wiele, bo aż 279 problemów (18% ogółu 

rozpatrzonych) poruszonych w skargach dotyczyło naruszeń  w zakresie warunków pracy – 

70 z nich uznano za zasadne (co stanowi 25% tych, które zostały podniesione w skargach  

w tym zakresie). Wśród spraw z zakresu bhp: 

- 69 dotyczyło przygotowania do pracy (24,7% wszystkich z tego zakresu), 
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- 67 problemów dotyczyło obiektów i pomieszczeń pracy, pomieszczeń i urządzeń 

higieniczno-  sanitarnych oraz wentylacji, ogrzewania i oświetlenia.  

Inne problemy skarżący zgłaszali rzadziej. I tak kwestie naruszeń przepisów bhp w zakresie 

stanowisk i procesów pracy (24), maszyn i urządzeń technicznych (4) oraz urządzeń i instalacji 

energetycznych (3) poruszono w sumie w 31 przedmiotach opisanych w skargach.  

Natomiast w 28 skargach wskazano na nieprawidłowości dotyczące czynników 

szkodliwych i uciążliwych oraz środków ochrony indywidualnej.  

W 22 skargach (identycznie w porównaniu do roku 2012) poruszono kwestie związane  

z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w tym: nieprzystąpieniem 

niezwłocznie do ich ustalenia przez zespół powypadkowy, nie sporządzeniem protokołu 

powypadkowego.   

Z kolei w 18 skargach (w roku 2010, 2011, 2012 - 25 skarg) poruszono problem 

wyposażenia i stosowania przez pracowników odzieży i obuwia roboczego, 4 z nich uznano za 

zasadne. 

 

Następnie 261 problemów w 2013r. (16,7% ogółu podniesionych w skargach) dotyczyło 

szeroko pojętego „stosunku pracy”, a w szczególności nieprawidłowości w zakresie 

nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, z czego 43 uznano za zasadne (16,4%). Dane 

te kształtują się na podobnym poziomie w porównaniu do lat poprzednich (2012 - 266, 2011 r. - 

281 problemów).  

Liczną grupę skarg stanowiły skargi dotyczące niewydania świadectwa pracy oraz 

nieprawidłowości w jego treści lub opóźnienia wydania tego dokumentu (53 skargi, z czego 19 

okazało się zasadnymi i częściowo zasadnymi).       

Następna pod względem liczebności grupa problemów wymienionych w skargach 2013r. 

dotyczyła czasu pracy - w 85 skargach poruszono 136 problemów (16,3% ogółu rozpatrzonych 

- nieco więcej niż w roku poprzednim, w którym złożono 77 skarg i stanowiły one 7% wszystkich 

podniesionych w skargach zarzutów) związanych z czasem pracy, z czego 35 (41,2 %) uznano 

za zasadne.  

Główne naruszenia porządku prawnego, jakie występowały w tej grupie skarg  to: 

- nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, w szczególności nierzetelne 

prowadzenie ewidencji czasu pracy - zgłoszono 34 - krotnie (13 skarg zasadnych); 

- zatrudnianie pracowników przeciętnie przez więcej niż 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie 

rozliczeniowym i nieudzielanie dnia wolnego za pracę w 6 dniu tygodnia - zgłoszono 10 - 

krotnie (1 skarga zasadna); 

- zatrudnianie z naruszaniem przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym - zgłoszono 

12 - krotnie (4 skargi zasadne); 
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- nieprawidłowe ustalenie dobowego wymiaru czasu pracy zgodnie ze stosowanym 

systemem czasu pracy oraz tygodniowego wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie 

rozliczeniowym - zgłoszono 8 - krotnie (2 skargi zasadne). 

 

W skargach poruszono 43 zagadnienia dotyczących mobbingu, molestowania  

i dyskryminacji w stosunkach pracy. Wszystkie skargi uznano za bezzasadne.  

25 problemów dotyczyło mobbingu, 5 - molestowania, 1 - molestowania seksualnego,  

12 - dyskryminacji. W okresie sprawozdawczym nie złożono skargi, w której poruszono by 

tematykę molestowania seksualnego. 

 
Kolejna grupa to 31 problemów poruszonych w 28 skargach (5,2% wszystkich 

rozpatrzonych - podobnie w porównaniu do roku ubiegłego ) w zakresie udzielania urlopów 

wypoczynkowych, z czego tylko w 7 przypadkach potwierdzono zasadność skarg.  

Do pracodawców skierowano 5 wniosków w wystąpieniach, które zostały zrealizowane na rzecz 

45 pracowników.  

 Natomiast 39 problemów zawartych w  skargach poświęconych było zagadnieniom 

legalności zatrudnienia. W tym zakresie 11 skarg uznano za zasadne. W znaczącej 

większości skargi te dotyczyły podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia bez powiadomienia  

o tym fakcie właściwego urzędu pracy oraz nie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych osoby 

zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową. 

 

W zakresie  rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników złożono 18 skarg (w roku 2012 złożono 36 skarg, w 2011 

złożono 24 skargi), w tym 5 uznano za zasadne. Aż 15 skarg dotyczyło głównie niewypłacenia 

lub zaniżenia przez pracodawców kwot odpraw pieniężnych (w rezultacie ich rozpatrzenia  

- 5 z nich uznano za zasadne). Inspektorzy pracy wystąpili o wypłatę przedmiotowych odpraw  

w łącznej kwocie 424.254,04 zł na rzecz łącznie 97 pracowników.  

Z kolei 9 problemów ujęto w 6 skargach w zakresie uprawnień związanych  

z rodzicielstwem. W 2 przypadkach roszczenia uznano za zasadne. Naruszenia opisane  

w skargach to m.in. nieprzedłużenie do dnia porodu umowy o pracę zawartej na czas określony 

z pracownicą w ciąży (3 skargi - 2 bezzasadne, a 1 - o charakterze spornym), zatrudnianie 

kobiet w ciąży w wymiarze dobowym przekraczającym 8 godzin (zarzut podniesiono  

w 1 skardze - uznanej za bezzasadną), zatrudnianie kobiety w ciąży w godzinach 

nadliczbowych (również podniesiono w 1 skardze i także został uznany za bezzasadny), 

nieudzielenie zwolnienia od pracy w trybie art. 188 Kodeksu pracy (1 skarga - bezzasadna), 

nieprawidłowości przy wypłacaniu wynagrodzenia za czas choroby w czasie ciąży (skarga 

zasadna), zatrudnianie pracowników opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 4 - bez ich 
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zgody - w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz delegowanie ich poza stałe miejsce 

pracy (1 skarga - zasadna). 

W okresie sprawozdawczym odnotowano 3 skargi w zakresie ochrony pracy 

młodocianych (w roku 2012 nie złożono ani jednej skargi z tej tematyki, natomiast  

w roku 2011 liczba tych skarg również miała charakter marginalny - złożono 2 skargi).  

 
W związku z zasadnością problemów poruszonych we wszystkich skargach inspektorzy 

pracy do 57 pracodawców skierowali nakazy zawierające ogółem 104 decyzje.  

Do dnia dzisiejszego 43 pracodawców zrealizowało 64 decyzje poprawiając warunki 

pracy bądź wypłacając wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku pracy na rzecz 

łącznie  1.102 pracowników.  

Inspektorzy wystosowali również do 130 pracodawców wystąpienia zawierające                        

272 wnioski, które dotyczyły łącznie 5.109 pracowników. 

Do chwili obecnej 101 pracodawców poinformowało o zrealizowaniu 216 wniosków 

zawartych w wystąpieniach, przywracając naruszony porządek prawny w stosunku do 3.780 

pracowników. 

W wyniku działalności kontrolno-nadzorczej prowadzonej w związku z rozpatrywaniem 

skarg inspektorzy pracy nałożyli na pracodawców 66 mandatów karnych na łączną kwotę 

73.300,00 złotych. Ponadto skierowano 22 wnioski do sądu o ukaranie. 

W 9 przypadkach inspektorzy pracy decyzjami nałożyli kary w transporcie, przy czym 

kwota nałożonych grzywien wyniosła łącznie 76 950,00 zł.  

 

Ocena i wnioski 

Dane statystyczne dotyczące liczby składanych w okresie sprawozdawczym skarg (853) 

wskazują, że liczba skarg w stosunku do roku 2012, w którym złożono 847 skarg, kształtuje się 

na bardzo zbliżonym poziomie.  

 

Skargi, w których skarżący podnosili zarzut stosowania wobec nich mobbingu, utrzymują 

się na nieco wyższym poziomie w porównaniu do roku ubiegłego (25 skarg - w roku 2013; 20 

skarg - w roku 2012; 37 skarg - w roku 2011; 45 skarg w roku 2010; 44 skargi w roku 2009). 

Sama istota tych skarg polegająca na prezentowaniu przez skarżących swoich odczuć i często 

braku konkretnych faktów możliwych do zbadania powoduje, że inspektorzy pracy nie 

potwierdzają zasadności tych skarg i w zasadzie nie wydają się być do tego uprawnieni. 

Organami właściwymi rzeczowo w tych kwestiach są bowiem zasadniczo sądy pracy. 

Dominującą grupą skarg są w dalszym ciągu skargi dotyczące wynagrodzeń i innych 

świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy. Skargi te dotyczyły głównie zaniżania lub 

niewypłacania dodatków do wynagrodzenia, nagród i premii, należności z tytułu odbywania 
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podróży służbowej  oraz różnego rodzaju ekwiwalentów związanych ze stosunkiem pracy.  

W porównaniu do roku ubiegłego, liczba wnoszonych skarg poruszających tematykę 

niewywiązywania się przez pracodawców z nałożonych obowiązków wypłaty w terminie 

wynagrodzenia za pracę na rzecz wszystkich pracowników danego zakładu nadal nie jest duża, 

choć w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną przedsiębiorców nieco więcej skarg 

w tym zakresie zostało złożonych..  

Jednocześnie, na uwagę zasługuje to, że podobnie jak w latach ubiegłych większość 

skarg poświęconych problematyce wynagrodzeń okazała się niezasadna.   

 

Ponadto proporcja występujących problemów w zgłaszanych skargach nie uległa 

poważniejszym zmianom. Utrzymuje się tendencja polegająca na tym, że poza problemami  

w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń w składanych skargach dominowały zarzuty 

dotyczące zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy, a zwłaszcza szeroko pojętego 

przygotowania do pracy (głównie szkolenia bhp oraz badania profilaktyczne), a także kwestie 

związane ze stosunkiem pracy (przede wszystkim w zakresie nawiązywania i rozwiązywania 

stosunku pracy oraz świadectw pracy.  

 

Niepokojącym zjawiskiem są skargi dotyczące zatrudniania bez potwierdzenia umową 

na piśmie faktu wykonywania pracy oraz skargi  składane przez pracowników, którzy rozwiązali 

stosunek pracy z pracodawcą i zgłaszali fakt wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, 

przy czym praca ta nie była ewidencjonowana i tym bardziej nie rekompensowana czasem 

wolnym lub dodatkowym wynagrodzeniem. Pracownicy w takich przypadkach nie dysponowali  

z reguły żadnymi dowodami na poparcie swoich roszczeń, opierając się nieraz jedynie na 

własnych, niepotwierdzonych przez inne źródła zapiskach wskazujących na sam fakt 

wykonywania pracy i na  rzeczywisty czas pracy. W przypadku tego rodzaju skarg  inspektorzy 

pracy napotykali trudności w ustaleniu zasadności roszczeń i w konsekwencji nie było możliwe 

ich pozytywne rozpatrzenie. 

 

F. Legalność zatrudnienia  

 

1. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 

 

W 2013r. inspektorzy pracy przeprowadzili 1.164 kontrole legalności zatrudnienia  

u 1.119 przedsiębiorców. Przedsiębiorcy ci zatrudniali 12.967 osób w ramach stosunku pracy. 

Najwięcej kontroli przeprowadzono kolejno w branżach:  handel i naprawy (36%), 

budownictwo (16%), przetwórstwo przemysłowe (13%), zakwaterowanie i usługi 
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gastronomiczne (9%), rolnictwo i leśnictwo (5%), pozostała działalność usługowa (4%), 

transport i gospodarka magazynowa (3%). 

 

 

 

 

Najistotniejszymi nieprawidłowościami stwierdzanymi w trakcie kontroli były: 

 

- w grupie kontrolowanych 7.447 pracowników - 62 osobom nie potwierdzono na piśmie 

rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę, natomiast dla 69 osób (w tym  

6 bezrobotnych) potwierdzono warunki zatrudnienia w innym terminie,  

- w stosunku do 310 z 3.102 badanych osób zostały zastosowane nielegalne formy 

zatrudnienia - zawarto umowy cywilnoprawne w warunkach, w których powinny być zawarte 

umowy o pracę (13 osób było zarejestrowanych, jako bezrobotne), 

- w grupie 8.060 badanych osób, w stosunku do 50 osób (w tym 24 bezrobotnych) nie 

dopełniono obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, a dla 439 osób dokonało 

tego po wymaganym prawem terminie, 

- 129 pracownikom nie potwierdzono na piśmie zawartej umowy o pracę (dot. osób które 

rozpoczęły pracę w dniu kontroli lub tych, z którymi nie potwierdzono umowy do momentu 

rozpoczęcia kontroli), 

- wśród zbadanych 1.237 osób - 176 bezrobotnych podjęło zatrudnienie bez powiadomienia 

powiatowego urzędu pracy, przy czym 31 z nich pobierało zasiłek, 

36% 

16% 13% 
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5% 

4% 
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14% 
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- z liczby 10.980 osób - 509 zatrudnionym nie opłacono składek na Fundusz Pracy na ogólną 

kwotę 111.632 zł. 

Efekty związane z działalnością kontrolną 

Wyszczególnienie Liczba Kwota (zł) 

1 Legalizacja zatrudnienia ogółem 
 

441 X 

2 2a -  potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej  
z pracownikiem umowy o pracę

 
 

105 X 

2b -  zawarcie umowy o pracę (potwierdzenie zawarcia 
stosunku pracy) w miejsce umowy cywilnoprawnej  
– na podstawie art. 22 Kp.  

215 X 

2c -  zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego  35 X 

3 Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 
 

628 23 311 

4 Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne  5 7 298 

5 Decyzje o pozbawieniu statusu bezrobotnego 
 

125 X 

6 - w tym bezrobotnego z prawem do zasiłku 
 

4 X 

7 Zwroty nienależnie pobranych zasiłków, świadczeń itp. 8 9 409 

8 Ogółem X 40 018 

 
Przyczyny nieprawidłowości 

Najistotniejszą przyczyną jest dążenie do zmniejszenia obciążeń związanych z pracą  

z tytułu legalnego zatrudnienia pracowników. Widoczne jest to w przypadkach niepotwierdzania 

na piśmie rodzaju i warunków zawartej umowy o pracę. Opóźnienia w opłacaniu składek na 

Fundusz Pracy stwierdzono w stosunku do 17% kontrolowanych osób, natomiast nie opłacono 

w ogóle składek w stosunku do 5%. Nie jest to podyktowane trudna sytuacją finansową, gdyż 

jeżeli taka zaistnieje - to skutkiem jest niewypłacanie w ogóle wynagrodzenia za pracę. Po raz 

kolejny kontrole wykazały, że problemem jest stosowanie umów cywilno- prawnych,  

a w szczególności umów o dzieło, w miejsce umów o pracę. Wiadomym jest, że przy umowach 

cywilno- prawnych nie występują dodatkowe obciążenia np. z tytułu szkoleń, badań lekarskich 

czy też obowiązki wynikające z prawnej ochrony pracy np. urlopy wypoczynkowe. 

 Nieobjęcie składkami ZUS umów o dzieło, jak też prosta procedura dotycząca 

nawiązywania i rozwiązywania umów cywilno- prawnych, czy też brak ograniczeń przy tych 

umowach np. w zakresie norm czasu pracy czy wynagrodzenia za pracę powodują, że 

pracodawcy często decydują się na taka formę zatrudnienia. Ponadto należy zaznaczyć, że nie 

ma obowiązku zawierania umów cywilno- prawnych na piśmie. 

 Osoby, które decydują się na nielegalną pracę tłumaczą swoją decyzję brakiem 

możliwości znalezienia legalnej pracy, a pracodawcy nie wypełniają w stosunku do nich 

obietnicy zawarcia legalnego zatrudnienia. Pracę „na czarno” wykonują również osoby, które 

nie są zainteresowane legalnym zatrudnieniem ponieważ - jak twierdzą - otrzymują wyższe 

wynagrodzenie niż z tytułu umowy o pracę, a niektórzy nie chcą ujawniać swoich dochodów 

(dot. osób które pobierają renty, emerytury, ciążą na nich zobowiązania z tytułów 

egzekucyjnych). 
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Motywy nielegalnego zatrudnienia od lat nie ulegają zasadniczej zmianie. Oprócz 

wspomnianych wyżej wymiernych korzyści finansowych dla pracodawców, jest nim też 

panująca sytuacja na rynku pracy. Wysoki wskaźnik bezrobocia i jego zróżnicowanie  

w poszczególnych powiatach województwa podlaskiego wymusza przyjmowanie przez 

pracowników niekorzystnych i jednocześnie niezgodnych z prawem warunków pracy.  

 

2. Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 

 przez cudzoziemców 

 

 Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w 2013r. 

przeprowadzono 91 kontroli u 90 podmiotów gospodarczych, które powierzyły pracę  

272 cudzoziemcom. Zagadnienia sprawdzane podczas kontroli związane były z legalnością 

pobytu cudzoziemców, wykonywaniem pracy przez cudzoziemców i przestrzeganiem procedur 

związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na pracę. 

W zakresie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców stwierdzono, że na 272 

zatrudnionych osób wobec 89 cudzoziemców wymagane były zezwolenia na pracę. 

Liczba cudzoziemców wykonujących pracę:  

- na podstawie umowy o pracę - 122, 

- umowy zlecenia - 81, 

- umowy o dzieło - 50, 

- na innej podstawie - 5, 

- wobec których nie można ustalić podstawy świadczenia pracy - 1.  

 

 

22% 

20% 

14% 

9% 

7% 

28% 

Struktura przeprowadzonych kontroli wg. branż 

handel i naprawy 

transport i gospodarka 
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Nielegalnie pracę świadczyło na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Białymstoku 13  cudzoziemców:  

- 8 obywateli Ukrainy i 3 obywateli Białorusi, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę na 

podstawie umów zlecenia i umów o pracę - nie potwierdzonych na piśmie. Przedsiębiorcy 

nie posiadali oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywana pracy cudzoziemcom na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zarejestrowanych we właściwym miejscowo 

Powiatowym Urzędzie Pracy,  

- 2 obywateli Wietnamu, którym powierzono pracę  na podstawie umów zlecenia, w sytuacji  

w której powinna być zawarta umowa o pracę potwierdzona na piśmie, ponadto jeden  

z obywateli Wietnamu nie posiadał legalnego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

Pozostałe nieprawidłowości związane z powierzaniem pracy zarobkowej oraz wykonywania 

pracy przez cudzoziemców dotyczyły:  

- w 1 przypadku nie zgłoszono cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego; 

- w przypadku 5 cudzoziemców przedsiębiorcy z opóźnieniem dopełnili obowiązku zgłoszenia 

ich do ubezpieczenia społecznego. 

-  8 przypadków nieterminowego opłacenia składek na Fundusz Pracy; 

- w 1 przypadku przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku informowania organu wydającego 

zezwolenie zakończenia wykonywania pracy wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

ważności zezwolenia. 

 

Efekty działań kontrolnych  

 

Wyszczególnienie Ilość Kwota (zł) 

1 Zawarcie z cudzoziemcem wymaganej umowy o pracę  
w tym: 

4  

  1a – zawarcie umowy o pracę w miejsce umowy 
cywilnoprawnej – na podstawie Art. 22 Kp. 

 
2  

2 Zawarcie z cudzoziemcem wymaganej umowy cywilnoprawnej 6  

3 Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego
 

1  

4 Wypłacenie zaległego wynagrodzenia
 

0 0 

5 Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 0 0 

6 Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne
 

0 0 

7 Decyzje o uchyleniu zezwolenia na pracę cudzoziemca
 

66  

8 Decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia Polski 
lub o wydaleniu cudzoziemca

 
0  

9 Ogółem  0 
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 W zakresie kontroli legalności zatrudniania cudzoziemców inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzili 1 kontrolę wspólne  

z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.  

 

 

 W wyniku kontroli Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku skierował do Wojewody 

Podlaskiego 2 pisma informujące o nieprawidłowościach przy zatrudnianiu cudzoziemców.  

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie legalności zatrudnienia 

cudzoziemców stwierdzono popełnienie wykroczeń. Inspektorzy pracy zastosowali  

13 mandatów karnych, skierowano wniosek do sądu wobec 1 pracodawcy (sąd orzekł karę 

grzywny w wysokości 600zł).  

 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w roku 2013 są przekazywane 

informacje z powiatowych urzędów pracy dotyczące podmiotów rejestrujących oświadczenia  

o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Do powiatów z których napływa najwięcej 

informacji dotyczących rejestracji oświadczeń należy zaliczyć powiaty: siemiatycki, zambrowski, 

sokólski, białostocki oraz łomżyński. 

 

W roku 2013 kontrolą objęto kilku przedsiębiorców rejestrujących oświadczenia  

o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. W wyniku podjętych działań stwierdzono, że: 

- jeden z podmiotów zarejestrował 54 oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania 

pracy obywatelom Białorusi i Ukrainy w PUP w Siemiatyczach. Kontrola wykazała, że 25 

obywateli Białorusi i Ukrainy nie pojęło pracy - z informacji uzyskanej od Straży Granicznej 

wynika, iż 14 obywateli Ukrainy  w ogóle nie przybyło do Polski,  
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- inny pracodawca zarejestrował 16 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 

obywatelom Mołdawii i 1 obywatelowi Białorusi. Z uzyskanych informacji podczas kontroli 

wynika że, osoby którym zarejestrowano oświadczenia w PUP nie pojęły pracy - wg, Straży 

Granicznej - 16 obywateli Mołdawii i 1 obywatel Białorusi w ogóle nie przybyło do Polski,  

- z kolei przedsiębiorca z pow. zambrowskiego zarejestrował 138 oświadczeń o zamiarze 

powierzenia wykonywania pracy obywatelom Ukrainy i jednemu obywatelowi Gruzji - około 

20 obywateli Ukrainy nie pojęło pracy - 11 obywateli Ukrainy w ogóle nie przybyło do Polski. 

 

W toku prowadzonych kontroli przez Inspektorów Pracy stwierdzono, że do 

najczęstszych nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców dochodzi podczas ich 

niezwłocznego zatrudnienia (bez dopełnienia obowiązku rejestracji oświadczeń oraz bez 

potwierdzania na piśmie warunków zatrudnienia).  Doprowadzały do tego osoby powierzające 

im pracę i zatrudniani obcokrajowcy nie mieli na to wpływu. 

Nieznajomość przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w tym sankcji 

wiążących się z  nielegalnym zatrudnieniem oraz obawa przed utratą stanowiska 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. 

Na terenie działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w roku 2013 nie 

ujawniono przypadków rażących nadużyć związanych z korzystaniem z uproszczonego 

systemu zatrudniania /wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczeń. 
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III. PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 

PREWENCYJNEJ  

 

A.  Porady prawne i techniczne 

 

W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy udzielili łącznie  56.972 porady prawne  i techniczne, w tym: 

●  w zakładach pracy udzielono łącznie  19.312 porad, w tym: 

              porad prawnych - 6.619, 

              porad technicznych - 10.856, 

              porad dotyczących legalności zatrudnienia  - 1.846, 

●  w siedzibie OIP i oddziałach udzielono łącznie  37. 651 porad  z czego: 

              porad prawnych - 34.673, 

              porad  technicznych - 2.191, 

              porad dotyczących legalności zatrudnienia - 543, 

              innych -  244. 

 

Poniższa tabela przedstawia porównanie liczby udzielonych porad prawnych w zakładach pracy 

oraz w siedzibach OIP i Oddziałach w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. ze 

stanem z analogicznego okresu roku poprzedniego:  

 

Udzielone porady 

 Ogółem 
W zakładach pracy W siedzibach OIP i Oddziałach 

Ogółem p.prawne 
p.techni -
czne 

Ogółem p. prawne 
p.techni -
czne 

2013 r. 56.972 19.312  6.619  10.856  37.651  34.673 2.191 

2012r. 59 254 24 616  8 467  13 878  34. 648 32 147 2 138 

 

Jak wynika z powyższych danych, w okresie od stycznia do końca grudnia 2013 r. 

udzielono łącznie o 2.282 porady mniej (3,85 %) niż w analogicznym okresie 2012 r. Większość 

porad udzielona była w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i jego 

Oddziałach w Łomży i Suwałkach.  

         W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 41.292 porad prawnych tj.o 678  (1,6 %) 

więcej niż w okresie analogicznym 2012 r. oraz 13.047  porad technicznych, czyli  o  2.969  

(18,5%) mniej  niż w 2012 r. Inspektorzy pracy udzielili także w zakładach pracy 543 porady 

dotyczące legalności zatrudnienia.  
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W 2013 r. w biurze Okręgowego Inspektoratu Pracy zrównana była liczba interesantów 

stanowiąca przedstawicieli zarówno pracodawców - 16.367, jak i pracowników 16.009,  w tym 

308 pracowników niepełnosprawnych oraz 1409 byłych pracowników.  Udzielono w omawianym 

okresie 59 porad prawnych przedstawicielom związków zawodowych. Przewagę stanowiły 

porady prawne i techniczne udzielone telefonicznie – 28.837. Prawie o połowę spadła ilość 

porad udzielonych zakładowym organizacjom związkowym (59 udzielonych porad), których  

w 2012r. było 112.  

 

Szacunkowo najczęściej zadawano pytania dotyczące: 

- stosunku pracy (w tym zasad nawiązywania i rozwiązywania, trybu wydawania i treści 

świadectwa pracy) - 12. 917 porad, 

- wynagrodzenia za pracę - 6.596 porad, 

- czasu pracy - 3.759 porad, 

- urlopów wypoczynkowych - 3.458 porad, 

- uprawnień związanych z rodzicielstwem - 3.221 porad, 

- rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących  pracowników - 

1973 porady.  

 

 Zagadnienia najczęściej poruszane przez pracowników i pracodawców dotyczyły 

wypowiedzeń umowy o pracę (zasadności wypowiedzenia, okresów wypowiedzenia,  okresów 

ochronnych przed wypowiedzeniem), wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń 

pracowniczych. Dominującymi były problemy niewypłacania wynagrodzeń przez pracodawców 

oraz dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, obniżania 

wynagrodzenia przez pracodawców. Duża liczba pytań dotyczyła czasu pracy - rozliczania 

godzin nadliczbowych, dopuszczalności zatrudniania w godzinach nadliczbowych. Wiele porad 

udzielano w temacie rozliczania podróży służbowych w związku z wprowadzeniem w tym 

zakresie nowych przepisów.  Pytania związane też były ze zmianą Kodeksu pracy w zakresie 

czasu pracy (możliwości i zasad wprowadzania dłuższych okresów rozliczeniowych oraz 

„nowych” rozkładów czasu pracy). W związku z rozszerzeniem w 2013 r. uprawnień 

pracowników związanych z rodzicielstwem dużo porad poświęconych było także tym właśnie 

zagadnieniom (urlopu  macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu 

rodzicielskiego, w tym łączenia tych urlopów z dodatkową pracą). Inne pytania związane były  

z zasadami udzielania urlopów wypoczynkowych, w szczególności terminu wykorzystania 

urlopu zaległego oraz ustalania wymiarów urlopów.  

Częstym problemem, z którym spotykali się pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy 

w Białymstoku w 2013r., było zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych   
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i możliwości przekształcenia ich w umowy o pracę, jak też perspektywy dochodzenia roszczeń 

w związku z niewypłacaniem wynagrodzenia z tytułu tych umów.  

W przypadku udzielanych porad technicznych większość pracowników zwracała się  

z prośbą o informację odnośnie wymogów higieniczno-sanitarnych, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia pracy. W okresie letnim „dużym zainteresowaniem”  cieszyły się zagadnienia 

związane z zapewnieniem przez pracodawcę napojów, natomiast w okresie zimowym pojawiał 

się problem odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz posiłków 

regeneracyjnych. Wiele pytań związanych było z zapewnieniem przez pracodawcę odzieży  

i obuwia roboczego.  

        Znaczna liczba problemów zgłaszanych przez pracodawców dotyczyła  przeprowadzania 

postępowań powypadkowych oraz ich obowiązków odnośnie  przygotowania pracownika do 

pracy tj., przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Z porad technicznych pracodawcy korzystali przede wszystkim 

podczas prowadzonych czynności kontrolnych, ale często zwracali się też z pytaniami do 

inspektorów pracy i pracowników merytorycznych w siedzibach OIP. Bardzo dużo pytań, 

pochodzących głównie od  pracodawców,  dotyczyło tematyki przygotowania do pracy – badań 

lekarskich, w tym badań pracowników kierujących pojazdami służbowymi, badań lekarskich 

osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny pracy.  

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku 

wpłynęło 361 pisemnych zapytań prawnych. Tematyka zawartych w zapytaniach prawnych  

problemów w przeważającej mierze obejmowała zagadnienia prawnej ochrony pracy.  

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wpłynęło 17 wniosków o wydanie opinii prawnej. 

  Inną formą „poradnictwa” przewidzianą w działalności profilaktycznej Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Białymstoku było udzielanie informacji w zakresie prawa pracy oraz  

bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem mediów.  W okresie sprawozdawczym  

pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku brali czynny udział  

w  kampanii „Zanim podejmiesz pierwszą pracę”, podczas której udzielali porad z zakresu 

prawa pracy oraz przeprowadzali szkolenia, mające na celu dotarcie z przekazem kampanii do 

osób pracujących i przygotowujących się do podjęcia pracy, informowaniu o specyfice 

zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego w zakresie przysługujących praw i obowiązków 

a także osób przygotowujących się do podjęcia pracy. Tworzone były punkty informacyjne na 

terenie największych galerii handlowych naszego województwa, gdzie pracownicy OIP udzielali  

odwiedzającym porad z zakresu prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy. 

Okręgowy Inspektorat pracy w Białymstoku  w ramach Kampanii informacyjno – promocyjnej 

„Zanim podejmiesz pracę” zorganizował również Dni Otwarte Inspektoratu.  
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 W okresie sprawozdawczym odbywały się nagrania programu radiowego „MASZ 

PRAWO”. W programach tych pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy udzielali wyjaśnień  

z zakresu prawa pracy na  tematy cieszące się największym zainteresowaniem a także  

w zakresie ostatnich zmian w Kodeksie pracy, dotyczących czasu pracy oraz uprawnień 

związanych z rodzicielstwem.   Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku chcąc dotrzeć do jak 

największej liczby pracujących uczestniczył również w przedsięwzięciach  podejmowanych 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Europejskich Targów Pracy.  

Przedstawiciele OIP udzielali wówczas porad prawnych zarówno pracownikom jak  

i  pracodawcom. Pracownicy Inspektoratu upowszechniali także wiedzę o obowiązujących 

przepisach prawa pracy w regionie - w trakcie Podlaskich Targów Budownictwa Wiejskiego  

w Szepietowie  czy Międzynarodowych Siemiatyckich Targów Pogranicza w Siemiatyczach.   

 Podsumowując, należy stwierdzić, iż nadal istnieje duże zapotrzebowanie na 

poradnictwo z zakresu prawa pracy, realizowane w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy  

i Oddziałach w Łomży i Suwałkach. W 2013 r. z prośbą o udzielenie  porad prawnych   

i technicznych zgłaszali się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy.  

 

B. Programy prewencyjno - informacyjne 

 

Państwowa Inspekcja Pracy misję ochrony pracy realizuje nie tylko poprzez czynności 

kontrolne i nadzór, ale również przez liczne przedsięwzięcia prewencyjne przybliżające wiedzę 

z zakresu prawa pracy jak i promujące dobre praktyki w tych tematach. W 2013 roku 

realizowano następujące programy prewencyjno-informacyjne: 

 

1. Program informacyjno-prewencyjny w budownictwie 

Program kierowany był przede wszystkim do małych firm budowlanych, zatrudniających  

do 50 pracowników.  Cele programu to:  

- weryfikacja wyników szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców - w szczególności 

rozpoczynających działalność w budownictwie;  

- wsparcie merytoryczne i pomoc doradcza dla małych firm budowlanych - uczestników 

szkoleń;  

- podejmowanie działań w formie kontroli sprawdzającej i przyznawanie przez okręgowy 

inspektorat pracy zaświadczeń o ukończeniu programu w przypadku pozytywnej oceny 

inspektora pracy. 

Pracodawcy w trakcie realizacji zadania poza szkoleniem otrzymywali materiały edukacyjne 

oraz listy kontrolne, na podstawie których sami dokonywali oceny stanu bhp w swoich 

zakładach, przy czym na każdym etapie trwania programu była możliwość, np. telefonicznie 
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konsultować się z inspektorem pracy. W ramach przeprowadzonych 7 spotkań szkoleniowych  

i seminariów ogółem przeszkolono 92 osoby reprezentujące 62 pracodawców.  

 

2. Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę”. 

Celem kampanii w 2013r. było upowszechnianie wśród osób pracujących i pracowników, 

studentów i uczniów, a także pracodawców, partnerów społecznych i instytucjonalnych oraz 

ogółu społeczeństwa wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy przy zatrudnianiu, 

specyfice zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia niepracowniczego, umowach 

terminowych. W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku przeprowadzono wiele 

szkoleń, seminariów i wykładów oraz podjęto szereg innych działalni informacyjnych mających 

na celu podnoszenie wśród pracowników i pracodawców poziomu wiedzy na temat przepisów 

prawa pracy oraz legalności zatrudnienia. W tym celu, tak jak w latach ubiegłych, nawiązano 

kontakt z partnerami społecznymi reprezentującymi strony stosunku pracy.  

W związku z powyższym, m.in. odpowiadając na zapotrzebowanie Związku 

Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” zorganizowano 4 szkolenia w ramach 

których przeszkolono ogółem 87 społecznych inspektorów pracy.  

W 2013r. kampania informacyjna „Zanim podejmiesz pracę” została szczególnie 

zintensyfikowana w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawicie naszego 

urzędu przeprowadzili w trakcie tej akcji szkolenia na temat podstawowych regulacji prawa 

pracy w zakresie stosunku pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, wynagrodzenia za 

pracę w łącznie 20 szkołach dla łącznie 874 uczniów. Ponadto 51 uczniów zostało 

przeszkolonych przez pracownika Sekcji Prawnej OIP w trakcie „Tygodnia Przedsiębiorczości” 

zorganizowanego przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Zarówno cała 

kampania informacyjna „Zanim podejmiesz pracę” jak i poszczególne jej elementy zostały 

rozpropagowane w lokalnych mediach.  

 

3.  Program prewencyjny dla mikroprzedsiębiorstw  „Zdobądź Dyplom PIP”  

Adresatami są pracodawcy wszystkich branż, zatrudniających do 9 pracowników. Idea 

programu oparta jest na zasadzie samokontroli. Państwowa Inspekcja Pracy wspomaga 

pracodawców szkoleniami oraz materiałami edukacyjnymi nt. prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy samodzielnie lokalizują i usuwają 

nieprawidłowości występujące w ich zakładzie.  Na zakończenie inspektor pracy przeprowadza 

audyt i decyduje o przyznaniu Dyplomu PIP. W roku 2013 do udziału w programie zaproszono 

64 pracodawców. W  dwóch spotkaniach (w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Bielsku 

Podlaskim oraz w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy)   szkoleniowych uczestniczyło 

ogółem 26 pracodawców. Po przeprowadzeniu weryfikacji działań podjętych przez 
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przedsiębiorców inspektorzy pracy uznali, że kryteria do przyznania dyplomu PIP spełnia 17 

pracodawców.  

W dniu 25.10.2013r. w Centrum „ASTORIA” w Białymstoku odbyła się uroczystość 

wręczenia dyplomów Państwowej Inspekcji Pracy 5 pracodawcom oraz w dniu 30.10.2013 r.  

w Urzędzie Miejskim w Bielsku Podlaskim wręczono dyplomy pozostałym 12 pracodawcom. 

 

4. Kampania informacyjno - prewencyjna „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”.  

Celem 3 - letniej kampanii jest zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanym 

przyczynami ludzkimi – w tym nieprawidłowym lub samowolnym zachowaniem pracownika, 

niewłaściwym posługiwaniem się czynnikiem materialnym, nieużywaniem sprzętu ochronnego. 

Kampania kierowana jest przede wszystkim do pracowników i ich bezpośrednich przełożonych, 

zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych, w szczególności  

w przemyśle przetwórczym (wyróżniającym się negatywnie pod względem liczby 

poszkodowanych w wypadkach), a także mikro i małych przedsiębiorców w zakresie poprawy 

standardów bezpieczeństwa pracy w zakładach.  

W wyniku szerokiego zakresu działań informacyjno – szkoleniowych założeniami 

kampanii objęto m.in.: 25 pracodawców, 4 organizacje pracodawców, 61 pracowników, 84 

studentów, 3 stowarzyszenia pracodawców i 87 przedsiębiorców nie będących pracodawcami.   

 
5. Program prewencyjny dla małych firm ”Zarządzanie bezpieczeństwem w średnich  

i dużych zakładach, w których występuje nasilenie wypadkowe”. 

Kolejny rok niesłabnącym zainteresowaniem wśród pracodawców i służb bhp cieszy się 

program prewencyjny ”Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach, w których występuje 

nasilenie wypadkowe”. Celem zadania jest sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców 

przepisów i zasad dotyczących oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowania środków 

profilaktycznych zmniejszających ryzyko, w aspekcie wypadków przy pracy, które miały miejsce 

w zakładzie. Zarówno program prewencyjny prowadzony był w zakładach zatrudniających 

powyżej 50 pracowników, jak również kontrole prowadzono w zakładach tej wielkości. Dobór 

zakładów do kontroli nastąpił wyłącznie na podstawie bazy ZUS IWA za lata 2011 i 2012.  

W ramach 4 zorganizowanych spotkań szkoleniowych przeszkolono ogółem 62 osoby 

reprezentujące 43 pracodawców. Tematyką tych szkoleń były zagadnienia dotyczące 

postępowania powypadkowego oraz prowadzenia bieżącej dokumentacji oceny ryzyka 

zawodowego. Założeniem podstawowym programu jest doprowadzenie do wyeliminowania 

zdarzeń o cechach powtarzalnych.  
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6. Wymagania zasadnicze i minimalne dla maszyn 

Program kierowany był do wszystkich pracodawców, którzy użytkują maszyny  

do obróbki drewna i innych osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa maszyn  

w zakładach oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych tematyką wymagań minimalnych  

i zasadniczych. Jako cele podstawowe zakładano informowanie i upowszechnianie 

problematyki dotyczącej eliminacji zagrożeń i obniżania poziomu ryzyka zawodowego przy 

użytkowaniu maszyn, przekazanie wiedzy na temat przepisów dotyczących spełniania 

wymagań zasadniczych i minimalnych oraz promowanie przykładów dobrych praktyk 

Realizacja programu odbyła się w ramach spotkań w siedzibie okręgu, w oddziale OIP  

w Suwałkach oraz w siedzibie Cechu Rzemiosł w Siemiatyczach. Ogółem w spotkaniach udział 

wzięło 29 osób reprezentujących 27 firm.  

 

7. Inne przedsięwzięcia: 

 

„Kultura bezpieczeństwa”  

Program „Kultura bezpieczeństwa” jest ogólnoeuropejskim programem skierowanym do 

młodych pracowników i jest realizowany w ramach roku szkolnego. Tym samym w roku 2013 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku kończył tą część programu, która dotyczyła roku 

szkolnego 2012/2013 oraz rozpoczynał kolejną jego edycję na rok szkolny 2013/2014.  Celem 

jego jest zwiększenie wśród młodych osób świadomości zagrożeń związanych z pracą, 

promocji tematyki bezpieczeństwa pracy w edukacji oraz przygotowania młodych ludzi  

w zakresie bhp do pracy zawodowej. Od kilku lat obszarem realizacji programu są szkoły  

o profilu budowlanym, co jest uzasadnione statystyką wypadków przy pracy i liczbą zagrożeń.  

W 2012r. 7 nauczycieli przeprowadziło 116 lekcji poświęconych tematyce bezpieczeństwa 

pracy, w których udział wzięło 451. Natomiast w bieżącej edycji szkoleniami objęto 168 uczniów 

i 57 studentów. Dodatkowo do szkół dostarczono szeroki zakres  materiałów informacyjno - 

szkoleniowych wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

Szkolenia partnerów społecznych 

Jak co roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku uczestniczą,  

w roli wykładowców w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty. Szkolenia czy  

w szerokim zakresie prawa pracy, czy też w szczegółowych jego aspektach wspomagają 

efektywność realizowanych działań zmierzających do poprawy warunków bezpieczeństwa  

i higieny pracy. Służą również podniesieniu poziomu znajomości przepisów prawa pracy,  

w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. W roku 2013 przedstawiciele OIP uczestniczyli  

w 17 szkoleniach, w których uczestniczyło 387 osób – w większości pracownicy pełniący 

funkcje Społecznych Inspektorów Pracy.  
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Media 

Ważnym narzędziem w prowadzeniu skutecznych działań promocyjnych z zakresu 

ochrony pracy jest strona internetowa Okręgowego Inspektoratu Pracy, będąca źródłem 

aktualnych informacji o działaniach realizowanych przez OIP. W 2013 roku odnotowano ponad 

42,5 tys. wejść. Tradycyjnie największym zainteresowaniem internautów cieszyła się podstrona 

dotycząca porad prawnych.  

Znaczącym partnerem w popularyzacji zagadnień związanych z prawem pracy oraz 

promowaniu dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy są lokalne media. 

Pracownicy OIP pełnili dyżury w redakcjach gazet, uczestniczyli w audycjach radiowych  

i telewizyjnych.  

 

C. Konkursy  

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” 

Do XX edycji konkursu „PRACODAWCA – ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ”  

w roku 2013 r. zakwalifikowano łącznie 9 zakładów pracy, z tego 5 w I kategorii, tj. do 50 osób 

zatrudnionych, 3 w II kategorii, tj. od 51 do 250 osób zatrudnionych oraz 1 zakład w kategorii III, 

tj. powyżej 250 zatrudnionych.  

W wyniku wizytacji i dokonanej oceny komisja konkursowa postanowiła nagrodzić wszystkich 

zgłoszonych pracodawców oraz nominowała po jednym zakładzie w każdej kategorii do 

szczebla centralnego. Były to: I kategoria - MŁYNEX Dobkowscy Zakład Przetwórstwa 

Zbożowego Sp. J. w Mazurkach, II  kategoria - Spółdzielnia Mleczarska „SUDOWIA”  

w Suwałkach i w III kategorii Kompania Piwowarska S.A. Browar Białystok w Białymstoku. 

 Podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów (grawertonów) pracodawcom  

z województwa podlaskiego odbyło się 25 października 2013 r. w Centrum „ASTORIA”  

w Białymstoku. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Wojewody Podlaskiego, Marszałka 

Województwa Podlaskiego, szefowie organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz 

pracodawcy.  

 

„Konkurs dla pracowników młodocianych” 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku i Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Białymstoku przy udziale Kuratorium Oświaty w dniu 10 kwietnia 2013 r. w siedzibie Izby 

Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku zorganizowały regionalny etap 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów  

z zakładów rzemieślniczych. Uczniowie podlaskich cechów w I części eliminacji odpowiadali na 

pisemne pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy, ergonomii, psychologii 

pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. 
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Do tej części konkursu przystąpiło 32 uczniów reprezentujących cechy rzemiosł z Ciechanowca, 

Augustowa, Białegostoku, Łomży, Giżycka, Zambrowa, Hajnówki, Moniek, Suwałk oraz 

Siemiatycz. Zdobywcy pierwszych sześciu miejsc otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane 

przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości 

w Białymstoku 

 

Konkurs „Buduj bezpiecznie”  

Po raz XII Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zorganizował konkurs dla 

pracodawców z branży budowlanej. Informacje o zasadach konkursu zamieściły lokalne gazety, 

regulamin konkursu przekazano organizacjom pracodawców oraz branżowym organizacjom 

związkowym. Do konkursu zgłoszono 7 placów budów.  

 Na podstawie dokonanej oceny  komisja konkursowa postanowiła nagrodzić  

3 wykonawców oraz przyznać I miejsce budowie Stadionu Miejskiego  przy ulicy Słonecznej 

w Białymstoku, Generalny wykonawca: Obrascón Huarte Lain S.A. w Madrycie. 

 Podsumowanie XII edycji tego konkursu odbyło się 25 października 2013 r. w Centrum 

„ASTORIA” w Białymstoku. 

 

Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”  

Konkurs jest realizowany w dwóch etapach, tj. w trzech turach etapu regionalnego oraz  

w etapie wojewódzkim. Łącznie wszystkimi działaniami objęto 41 gospodarstw  

z terenu województwa. W dniu 09.08.2013r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego  

w Białymstoku odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego XI edycji konkursu "Bezpieczne 

Gospodarstwo Rolne". Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, który był 

współorganizatorem konkursu uhonorował nagrodą za zajęcie III miejsca Grażynę i Waldemara 

Bobin z miejscowości Oszkinie, gmina Puńsk.  

 

D. Przedsięwzięcia na rzecz ochrony pracy w rolnictwie 

indywidualnym 2013 

 

Prewencja w obszarze rolnictwa indywidualnego jest od wielu lat jednym  

z priorytetowych  zadań prewencyjnych działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Białymstoku. Działania na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym to promocja zasad 

bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym polegająca na dotarciu z wiedzą do jak największej 

liczby osób dorosłych, młodzieży i dzieci mieszkających na wsi. W czasie działań prowadzonych 

przez specjalistów   ds. rolnictwa zatrudnionych w OIP w Białymstoku wykorzystywano różne 

środki oddziaływania. Ogółem różnymi formami tych działań objęto prawie 12 tysięcy osób.  

Szczególnie ważne są dwa przedsięwzięcia: 
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-  Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” 

Elementem tego konkursu są wizytacje gospodarstw, podczas których rolnicy, właściciele 

gospodarstw otrzymują wiele porad, a dodatkowo jest możliwość obserwacji nowych 

technologii czy maszyny, która to wiedza może być przekazywana dalej. Konkurs cieszy się 

z roku na rok coraz większym zainteresowaniem;  

- Akcja promocyjna „Żniwa mogą być bezpieczne” w czasie której, przeprowadzane są setki 

wizytacji prac żniwnych, połączone z doradztwem i przekazywaniem materiałów 

edukacyjnych rolnikom wykonującym prace. W roku 2013 przeprowadzono 316 wizytacji 

prac polowych i gospodarstw rolnych, w których pracowało 362 osoby. Organizowany jest 

również konkurs pod tym samym hasłem.  

Dużą pomoc w propagowaniu tych działań udzielają media, przede wszystkim prasa regionalna, 

regionalne i lokalne rozgłośnie radiowe ( Radio Białystok, Radio NADZIEJA z Łomży, Radio 5  

z Suwałk) oraz TVP Białystok. Ponadto wykorzystując media elektroniczne, a przede wszystkim 

strony internetowe samorządów powiatowych, gminnych i zawodowych opublikowano apel 

Głównego Inspektora Pracy oraz list otwarty Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku do 

rolników w ponad 100 miejscach.  

Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się prelekcje, szkolenia, konkursy w okresie poza 

żniwnym. W szczególności zrealizowano: 

- 62 szkolenia przeznaczone dla rolników, w których udział wzięło 1657 osób, 

- 18 szkoleń dla uczniów szkół rolniczych, w których udział wzięło 642 osoby, 

- 132 prelekcje adresowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w których 

uczestniczyły 4852 osoby, 

- 8 konkursów z udziałem rolników - udział wzięło 446 osób, 

- 10 konkursów dotyczących wiedzy o zasadach bezpiecznej pracy w rolnictwie - udział 

wzięło 243 uczniów szkół rolniczych,   

- 9 konkursów adresowanych do dzieci i młodzieży szkół podstawowych  

i gimnazjalnych (dotyczących wiedzy o bhp, plastycznych, literackich), ogółem wzięło udział 

625 uczniów. 

Ponadto w czasie imprez masowych (dożynki, Dni Otwarte PODR Szepietowo czy Dni 

Kukurydzy) stoiska informacyjne PIP cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników tych 

imprez, udzielono 110 porad dotyczących bezpieczeństwa pracy. Podstronę internetową - 

rolnictwo na www.bialystok.oip.pl odwiedziło 8650 osób.  

Polem do wymiany poglądów i doświadczeń oraz powstawania nowych pomysłów  

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

Indywidualnym w Białymstoku i Sejnach. 

 

http://www.bialystok.oip.pl/
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IV. PODSUMOWANIE  

 

Ocena skuteczności działania OIP - efekty zastosowanych środków prawnych  

 

W 2013 roku inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 3.718 kontroli. Skontrolowano 

ogółem 2.998 podmiotów, w większości prowadzących działalność gospodarczą. Kontrolami 

objęto łącznie 111.697 pracujących. Kontrole te wykazały, że w ponad 93% zakładach pracy  

naruszano przepisy prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, stwarzając zagrożenia 

wypadkowe i zawodowe.  

W celu przywrócenia naruszonego porządku prawnego do skontrolowanych podmiotów 

skierowano ogółem 18.053 decyzji nakazowych, w tym 17.914 dotyczących likwidacji naruszeń 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 139 nakazujących wypłacenie 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń (do każdego pracodawcy naruszającego przepisy 

skierowano średnio 6,0 decyzji administracyjnych). Ponadto inspektorzy pracy wystosowali do 

pracodawców 2629 wystąpień zawierających 13.707 wniosków wskazując na obowiązek 

eliminacji naruszeń przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia.  

Pracodawcy potwierdzili wykonanie 15.742 decyzji, tj. 87,1% (w 2012r. 84,8% decyzji) 

oraz 11.869 wniosków w wystąpieniach, tj. około 84,5% (w 2012r. ok. 83% wniosków).  

W wyniku realizacji wydanych przez inspektorów pracy decyzji  

w 2.339 objętych kontrolami zakładach nastąpiła poprawa warunków bezpieczeństwa  

i higieny pracy dla zatrudnionych w tych zakładach pracowników. 

Efektem działalności inspektorów pracy było w szczególności wyeliminowanie przez 

pracodawców uchybień i nieprawidłowości dotyczących: zatrudniania pracowników  

w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, stanu technicznego obiektów  

i pomieszczeń, stanowisk i procesów pracy, eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń 

technicznych, urządzeń i instalacji energetycznych, magazynowania i składowania materiałów, 

wentylacji, ogrzewania i oświetlenia oraz stanu zaplecza higieniczno-sanitarnego. 

Podstawowym efektem z zakresu prawnej ochrony pracy wynikającym z realizacji 

decyzji, wystąpień pokontrolnych i poleceń ustnych było wyegzekwowanie należności 

głównie z tytułu wynagrodzenia, a ponadto innych świadczeń takich jak: dodatki, odprawy, 

nagrody, ekwiwalenty od 836 pracodawców dla 3712  pracowników na łączną kwotę 

3.113.242 zł. 

Ponadto 341 pracodawców wyeliminowało 441 uchybień w zakresie realizacji 

obowiązków z zakresu legalności zatrudnienia w stosunku do 3.226 zatrudnionych osób.  
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Stan ochrony pracy  

 

W 2013 roku utrzymywała się  tendencja do naruszania przez część pracodawców,  

w szczególności prowadzących działalność gospodarczą, przepisów prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia.  

Do powstawania tych naruszeń przyczyniała się nie tylko nieznajomość przepisów, 

niespójność, czy też ich lekceważenie. Sytuacja ekonomiczna, utrzymujące się bezrobocie, 

oraz wysokie koszty związane z zatrudnianiem pracowników podobnie jak w latach ubiegłych 

powodowały, że wiele podmiotów gospodarczych dążyło  do ograniczenia tych kosztów w różny 

sposób, w tym poprzez stosowanie cywilnoprawnych form zatrudnienia pomimo wykonywania 

pracy w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, oraz świadome naruszanie 

przepisów dotyczących czasu pracy.  

Również względy ekonomiczne były jedną z przyczyn naruszania przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a zwłaszcza niepodejmowania przez część pracodawców 

działań zmierzających do poprawy warunków pracy, ograniczenia zagrożeń wypadkowych  

i zagrożeń wynikających z czynników szkodliwych środowiska pracy. Tym samym wpływały na 

stan ochrony pracy w tym zakresie. 

W roku 2013 liczba kontroli była o ok. 5,4% mniejsza niż w roku poprzednim, natomiast 

liczba decyzji wydanych na 1 kontrolę była porównywalna jak w roku 2012, tj. 6,0 w 2013  

do 6,2 w 2012 decyzji na kontrolę. 

Porównując liczbę zastosowanych środków prawnych w sytuacji stwierdzanych 

nieprawidłowości w zakresie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników 

odnotowano spadek liczby tych decyzji zarówno dotyczących decyzji wstrzymania prac  

i eksploatacji oraz liczby skierowania pracowników do innych prac.    

I tak, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości dotyczących bezpośrednich 

zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, inspektorzy pracy wydali łącznie 331 decyzji 

wstrzymania prac, tj.  o ok. 11,7% mniej niż w roku poprzednim (w roku 2012 – 375 decyzji),  

a także 347 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń ze względu na fakt, że ich 

eksploatacja powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi  

(spadek o 20,0%, w roku 2012 - 434 decyzji). Środek prawny, w wyniku którego inspektorzy 

pracy zostali uprawnieni do wydawania decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn począwszy od 

lipca 2007 roku odpowiednio uzupełnia działania kontrolne w zakresie eliminowania zagrożeń 

na stanowiskach pracy.  

Wydano również 233 decyzje skierowania pracowników do innych prac (w roku 2012 - 

249 decyzji). Nieznaczny spadek liczby decyzji skierowania pracowników do innych prac -  

o ok. 6%, łączył się z porównywalną ogólną liczbą pracowników skierowanych - z 570 w roku 

2012 do 567 w roku 2013. Decyzje skierowania wydawano głównie w budownictwie - ponad 
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62% wydanych decyzji, w przetwórstwie przemysłowym – ok. 11% oraz w handlu i naprawach – 

ok. 10%. 

Podobnie kształtuje się obszar wydanych decyzji wstrzymania prac, tj. w budownictwie - 

ok. 64% wydanych decyzji oraz w przetwórstwie przemysłowym - ponad 22%.  

Porównywalne są również procentowe udziały obszaru wydawanych decyzji 

nakazowych z tych lat. W roku 2013 o 1% zanotowano spadek wydanych decyzji dotyczących 

„przygotowania do pracy” (z ok. 17% w 2012 do 16% w 2013) oraz spadek wydanych decyzji 

dotyczących „stanowisk i procesów pracy” (z ok. 14% w 2012 do 13% w 2013).  

Na niezmiennym lub zbliżonym poziomie utrzymuje się sytuacja w odniesieniu do decyzji 

dotyczących „maszyn i urządzeń technicznych” (po 13% w ocenianych okresach), urządzeń i 

instalacji energetycznych (również po13%). Niewielki wzrost decyzji, tj. o 1%, odnotowano 

natomiast w obszarach „obiekty, pomieszczenia pracy – z 6% na 7%, oraz „transport, 

magazynowanie i składowanie” – z 6% na 7%. Na ocenę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 

duży wpływ ma wypadkowość osób wykonujących pracę. 

          W roku 2013 inspektorzy pracy, w trakcie 138 kontroli zbadali ogółem  145 wypadków 

przy pracy, w tym 57 wypadków zgłoszonych w ramach realizacji obowiązku pracodawcy 

zgłaszania wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych, natomiast pozostałe 88 w ramach 

rutynowych kontroli prowadzonych u pracodawców. 

W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby wypadków przy pracy  

o najpoważniejszych skutkach.  

W roku 2012 odnotowano ogółem 8 wypadków ze skutkiem śmiertelnym  

i 18 ciężkiego uszkodzenia ciała, natomiast w roku sprawozdawczym, tj. 2013 odpowiednio  

- 12 ze skutkiem śmiertelnym oraz 27 ciężkiego uszkodzenia ciała.  

Porównując oba okresy sprawozdawcze należy odnieść się do dużej liczby wypadków 

komunikacyjnych. Najczęściej wykonywaną pracą przez osoby poszkodowane w ramach 

procesu było „przemieszczanie się, w tym środkami transportu” - aż 7 osób poniosło śmierć  

i 4 doznały ciężkich obrażeń. W sposób szczególny należy odnotować wypadek komunikacyjny 

z udział 6 osób, w tym ze skutkiem 3 ofiar śmiertelnych i jednego poszkodowanego z ciężkim 

uszkodzeniem ciała. Wszyscy poszkodowani w tym wypadku zatrudnieni byli w firmie branży 

budowlanej. O ile przy wypadkach komunikacyjnych trudno ocenić wpływ organizatora pracy 

(często zdarzenia te są wynikiem zachowań innych uczestników ruchu drogowego), to wzrost 

liczby wypadków powodujących ciężkie uszkodzenie ciała – o 33% jest przede wszystkim 

wynikiem niewłaściwego zorganizowania warunków pracy w szerokim rozumieniu.  

Nadal najczęściej wypadkom ulegają pracownicy z krótkim stażem pracy. W roku 2013 

stanowili ok. 38% ogółu poszkodowanych wśród zbadanych wypadków (46% w roku 2012). 

Ponadto w tej grupie osób odnotowano 30% wypadków śmiertelnych i 50%ciężkich.  

Dodatkowo z reguły są to ludzie młodzi bez doświadczenia - w 2013 roku ponad 27% 
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ogółu poszkodowanych stanowili pracownicy w przedziale wieku 19 - 29 lat,  

a ponad 28% ogółu poszkodowanych stanowili pracownicy w wieku od 30 do 39 lat. 

 

Stan prawnej ochrony pracy na terenie województwa podlaskiego jest zróżnicowany,  

a jego ocena oparta jest nie tylko o wyniki kontroli inspektorów pracy, ale również wpływające 

do urzędu skargi na pracodawców. Wiedzę w tym zakresie uzupełniają też wypowiedzi 

pracowników w trakcie rozmów prowadzonych w ramach poradnictwa prawnego. 

Niewątpliwie, podobnie jak w poprzednich latach, w 2013 roku najwięcej naruszeń 

dotyczyło szeroko rozumianych kwestii związanych ze stosunkiem pracy, czasem pracy  

i ochroną wynagrodzenia za pracę.  

W konsekwencji zagadnienia te były częstym przedmiotem wystąpień kierowanych do 

pracodawców w celu przywrócenia naruszonego porządku prawnego. Ogółem wystąpienia 

skierowano do 79,1% podmiotów objętych kontrolami ( w 2012 r. do 88% pracodawców). 

Najczęściej w 2013 roku kierowano wystąpienia w celu wyeliminowania 

nieprawidłowości dotyczących stosunku pracy, uchybienia te stanowią  31,8% ogółu naruszeń 

prawa pracy (w 2012r. – ok. 30%). W dalszej kolejności w zakresie prawnej ochrony pracy 

występowano o usunięcie uchybień  w zakresie: 

- czasu pracy - 15,3 % ogółu naruszeń (w 2012r. - 16,1%), 

- wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń - 11,1% ogółu naruszeń (w 2012r. - 10,9%). 

Niewiele wniosków dotyczyło urlopów wypoczynkowych - 3,3% ogółu naruszeń (w 2012r. - 

3,7%), jeszcze mniej ochrony młodocianych – 1, 8%, a w zakresie ochrony rodzicielstwa 

zaledwie 0,4% ogółu naruszeń. 

 

Stosunkowo niewiele wniosków kierowanych do podmiotów kontrolowanych dotyczyło 

zagadnień z zakresu legalności zatrudnienia. Wnioski te stanowiły 4% ogółu  

(w 2012r. 3,7%) i kierowano je do 14,2 % podmiotów objętych kontrolami (w 2012r. do 12,6%). 

Dotyczyły one głównie nieopłacania składek na fundusz pracy. 

 

Jak wynika z powyższych danych, w 2013r. nie odnotowano istotnych, zauważalnych 

zmian obszaru naruszeń przepisów dotyczących stosunku pracy, czasu pracy, mniej było 

uchybień w zakresie stosowania przepisów o urlopach wypoczynkowych. Nie zmniejszyła się 

również liczba naruszeń dotyczących legalności zatrudnienia.   

 Podobnie jak w poprzednich latach największy udział w ogólnej liczbie nieprawidłowości 

stanowiły uchybienia w zakresie stosunku pracy, ale w dużej mierze były to naruszenia 

przepisów o charakterze formalnoprawnym dotyczące m.in. braku lub niewłaściwych informacji 

na piśmie o warunkach zatrudnienia wynikających z umów o pracę), czy też w zakresie 



IV. PODSUMOWANIE 

OIP Białystok  Strona 100 

prowadzenia akt osobowych nie rzutujące bezpośrednio na realizację uprawnień 

pracowniczych.  

 Niepokojące jest to, że nadal część podmiotów zatrudniających - zwłaszcza 

przedsiębiorców, zatrudnia pracowników bez potwierdzenia na piśmie warunków umowy  

o pracę w dniu rozpoczęcia pracy. Inspektorzy pracy w ramach działań mających na celu 

zapewnienia potwierdzania przez pracodawców zawarcia umowy o pracę skierowali 

wystąpienia do 33 pracodawców wnosząc o zawarcie umowy na piśmie z 71 pracownikami.  

27 pracodawców potwierdziło fakt zawarcia umów o pracę na piśmie z 63 pracownikami. 

Zwalczaniu zjawiska zatrudniania na podstawie umów ustnych, najczęściej ,,na czarno’’ 

sprzyja niestety to, że obowiązek potwierdzania na piśmie warunków umów dotyczy tylko umów 

o pracę. Fakt ten jest wykorzystywany przez podmioty zatrudniające w ten sposób,  

że w sytuacji wykazania w trakcie kontroli przypadków wykonywania pracy bez potwierdzenia 

na piśmie jej warunków inspektor pracy jest informowany o tym, że praca wykonywana jest  

w oparciu o ustną umowę cywilnoprawną, np. o dzieło. Takie oświadczenie podmiotu 

zatrudniającego najczęściej nie da się skutecznie zakwestionować.   

W  2013 roku w stosunku do lat poprzednich inspektorzy pracy wykazali znacznie więcej 

przypadków zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach istnienia stosunku pracy (w 2011 

stwierdzono w 7 podmiotach, w 2012 w 25 podmiotach, w 2013 w 42 podmiotach),  

w uzasadnionych przypadkach kierując wystąpienia dotyczące uznania tych umów za umowy  

o pracę. Realizując polecenia i wystąpienia pokontrolne, łącznie 14 pracodawców potwierdziło 

na piśmie umowami o pracę istnienie stosunku pracy z 86 osobami świadczącymi dotychczas 

pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Ponadto w 2013 r. inspektorzy pracy wnieśli do sądu pracy łącznie 9 powództw  

o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz 9 osób, z którymi łącznie zawartych było:  

35 umów zlecenia i 10 umów o dzieło.  

Nadal duża jest liczba uchybień w zakresie wydawania świadectw pracy, dokumentu 

istotnego przy rejestrowaniu w urzędach pracy, przy podjęciu następnej pracy, a również przy 

ubieganiu się o świadczenia emerytalne. W 2013r. obowiązku tego nie dopełniło  

33 pracodawców (w 2012- 37) w stosunku do 63 ( 2012r.- 62) pracowników, w większości 

realizując ten wymóg dopiero po interwencji inspektora pracy.  

 

Poważnym problemem jest również naruszanie przepisów o czasie pracy. W zakresie 

tym w 2013 roku stwierdzono 2.137 różnego rodzaju nieprawidłowości u 997 pracodawców - 

33,3% ogółu objętych kontrolami (w 2012r. - 36% ogółu). 

Znaczna część tych nieprawidłowości dotyczyła nieokreślenia  w regulaminie pracy lub 

obwieszczeniu rozkładów i systemów czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego lub braku 

obwieszczenia  i chociaż uchybienia te miały charakter formalny, to brak takich regulacji  może 
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wpływać na prawidłową realizację obowiązków pracodawcy w zakresie organizacji czasu pracy 

w sposób zapewniający zatrudnianie pracowników zgodnie z obowiązującymi normami. 

Inne uchybienia co do istoty realnie wpływały na realizację uprawnień w zakresie prawa 

do wypoczynku lub do wynagrodzenia za ponadnormatywny czas pracy. 

Najbardziej niepokojące jest, podobnie jak w latach ubiegłych to, że nadal wielu 

pracodawców (w 2013 r. 15,8% objętych kontrolami) nie prowadzi ewidencji czasu pracy, lub 

czyni to nierzetelnie. Daje to  podstawę do twierdzenia, że rzeczywisty czas pracy jest nadal 

przez część pracodawców ukrywany. Dzieje się tak głównie w małych, prywatnych zakładach, 

często handlowo- usługowych oraz w budownictwie. 

 

Najbardziej istotne jest jednak naruszanie uprawnień w zakresie wypłaty wynagrodzenia 

i innych świadczeń i w tym obszarze dane statystyczne wskazują, ze sytuacja nie uległa  

pogorszeniu w stosunku do lat poprzednich. 

Nakazy i wystąpienia dotyczące wypłacenia należności  skierowano ogółem do 31,1% 

podmiotów objętych kontrolami i dane statystyczne wskazują, że podobne proporcje były 

również w latach poprzednich  (w 2012 - 29,4%, w 2011r.- 30,3%, w 2010r.- 29 %). 

Najczęściej występują przypadki jednorazowych naruszeń obowiązku wypłaty wynagrodzenia  

w terminie, a liczba pracodawców, do których kieruje się decyzje płacowe, pozostaje na 

podobnym poziomie. I tak w 2013r. decyzje takie skierowano do 60  pracodawców,  

tj. do 2% skontrolowanych podmiotów, w 2012r. do 56, tj. 1,8%,   w 2011r. do 64 - 2,4%   

w 2010r. do 54 - 2%.  

W porównaniu do 2012 roku, przy podobnej liczbie pracodawców, kwota niewypłaconych 

świadczeń objęta nakazami była ponad dwukrotnie niższa (w 2012r.- 14.586.096 zł) i zbliżyła 

się do poziomu roku 2011 (4.915.593 zł). Powodem tego jest to, że największe problemy 

finansowe kilku ,,dużych’’ pracodawców miały miejsce w 2012 roku i w kilku przypadkach 

zakończyły się ich  likwidacją lub upadłością, a  w 2013 roku nie było nowych przypadków 

niewypłacania wynagrodzenia przez pracodawców zatrudniających większą liczbę 

pracowników. 

Istotne jest to, że większość pracodawców wykonuje wystąpienia i nakazy inspektorów 

pracy dotyczące wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń. I tak wystąpienia zrealizowało 

85,5% pracodawców, do których były one skierowane, a nakazy wypłaty - 80%, przy czym  

w przypadku nakazów nie wykonało ich 12 pracodawców, a 6 z nich uległo likwidacji, co 

uniemożliwiło organom PIP prowadzenie egzekucji  obowiązku wypłaty. 

 

W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony młodocianych  kontrole 

wykazują naruszenia przepisów prawa pracy, ale w znacznym stopniu były to uchybienia 

formalnoprawne. Niepokojące jest dosyć powszechne zatrudnianie młodocianych bez badań 
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lekarskich wstępnych – stwierdzono u 33% pracodawców objętych kontrolami w tym zakresie,  

i okresowych –  u 19% objętych kontrolami i bez wstępnych szkoleń z zakresu bhp - u 26,6% 

pracodawców. Niewielkiemu zmniejszeniu uległa, liczba pracodawców naruszających przepisy 

o czasie pracy młodocianych w zakresie  ewidencji czasu pracy (w 2013r. - 24%,  2012r.- 

28,6%, 2011- 40%). Jednostkowe były przypadki zatrudniania młodocianych w godzinach 

nadliczbowych,  nie stwierdzono zatrudniania przy pracach wzbronionych. 

Na zadowalającym poziomie jest stan przestrzegania przepisów dotyczących ochrony 

rodzicielstwa. 

W  2013 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wpłynęły  853 skargi,  

z czego zdecydowana większość na piśmie. Dane te kształtują się na niemal identycznym 

poziomie w porównaniu do roku 2012, w którym złożono 847 skarg. Nadal dominującym 

problemem podnoszonym przez skarżących było niewypłacanie różnego rodzaju należności 

pracowniczych, skargi te stanowiły 44% ogółu, zwraca jednak uwagę fakt, że, jedynie 26,3% 

uznanych zostało za zasadne (w roku 2012 – 32,6%, 2011 – 31,7%, w 2010 – 29,3%). 

Tylko 3 skargi w zakresie ochrony pracowników młodocianych (wszystkie niezasadne)  

i 9 dotyczące ochrony rodzicielstwa (tylko 2 zasadne) znajduje potwierdzenie w niewielkiej 

liczbie naruszeń tych przepisów stwierdzanych w trakcie kontroli. 

 

Podsumowując, stwierdzić należy, że stan przestrzegania przepisów prawa pracy jest 

nadal niezadowalający, a ocena ta wynika z naruszania przepisów bezpieczeństwa pracy,  

a także przepisów dotyczących zawierania umów o pracę, w zakresie czasu pracy i ochrony 

wynagrodzenia.  

 

 

 

 


