Szanowni Państwo,
Z satysfakcją przedstawiam sprawozdanie
z działalności Okręgowego Inspektoratu
Pracy w Białymstoku za rok 2016. Był to
kolejny rok wypełniania misji naszego
urzędu,
nakreślonej
Dekretem
Tymczasowym
Józefa Piłsudskiego
Naczelnika Państwa o urządzeniu i
działalności inspekcji pracy z 1919r.
„nadzorowania należytego stosowania
przepisów prawa o ochronie pracy we
wszystkich dziedzinach pracy najemnej”.
W ramach działalności kontrolno nadzorczej inspektorzy pracy przeprowadzili 3.831 kontroli u 3.178 podlaskich
przedsiębiorców, u których pracę najemną wykonywało 119.737 osób. W celu
przywrócenia stanu praworządności inspektorzy wydali 17.468 decyzji, w tym 921 w
związku z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia pracujących. Kontrolami objęto
realizowane budowy, zakłady obróbki drewna, placówki handlowe, służby zdrowia,
agencje zatrudnienia oraz instytucje kultury.
Obok działalności kontrolnej, planowanej jak i wynikającej z bezpośrednio
zgłaszanych próśb o interwencję i pomoc, prowadziliśmy szereg działań w zakresie
promocji i prewencji. Liczne ogólnopolskie kampanie prewencyjne przyczyniły się do
wzrostu świadomości i oczekiwań pracujących w naszym regionie w zakresie
bezpiecznych warunków wykonywania pracy. W ramach kampanii prewencyjnych
docieraliśmy do rolników i młodzieży ze środowisk wiejskich z wiedzą nt. bezpiecznej
pracy w gospodarstwach rolnych. Ciekawym przedsięwzięciem w działalności
prewencyjnej był pierwszy wykład inspektorów pracy dla studentów kierunków
„budowlanych” Politechniki Białostockiej w ramach „Akademii Bezpieczeństwa
w Budownictwie Politechniki Białostockiej”. Z dużym zainteresowaniem pracodawców
i pracowników spotkała się konferencja zorganizowana w ramach kampanii
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie - ograniczanie skutków narażenia na
czynniki szkodliwe w środowisku pracy” dotycząca problemu hałasu w środowisku
pracy.
Działalność naszej instytucji, zarówno kontrolna jak i prewencyjna, jest
wspierana przez organizacje pracodawców, organizacje związkowe, samorządy,
partnerów instytucjonalnych. Przedkładając niniejsze sprawozdanie, składam
podziękowania wszystkim naszym Partnerom za wsparcie i zaangażowanie
w działaniach na rzecz poprawy stanu praworządności oraz bezpieczeństwa pracy
w naszym regionie.

Marek Aleksiejuk
Okręgowy Inspektor Pracy
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WPROWADZENIE
Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem nadzoru i kontroli
przestrzegania prawa pracy. Podstawę działania i zakres uprawnień PIP określa ustawa
z 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015r. poz. 640 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, z 2009r. Nr 8 poz. 76 oraz z 2011 Nr 2 poz.19).
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.
Z początkiem 2016 roku weszła w życie istotna nowelizacja kodeksu pracy wprowadzająca:
- ograniczenie rodzajów zawieranych umów o pracę do trzech w miejsce dotychczasowych
czterech,
- doprecyzowanie specyfiki umowy na okres próbny,
- zmianę zasad zatrudniania pracowników w oparciu o umowy na czas określony poprzez
uściślenie zasad limitowania tego rodzaju umów,
- zmianę w zakresie wypowiadania umów na czas określony poprzez uzależnienie
długości okresu wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony od okresu
zatrudnienia u danego pracodawcy,
- prawo pracodawcy do jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia
pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.
Dodatkowo w trakcie roku Sejm RP wprowadził:
- istotną zmianę regulacji dotyczącą umów o pracę, obligującą pracodawcę, w przypadku
nie zawarcia umowy o pracę na piśmie, do potwierdzania na piśmie warunków zawartej
umowy przed dopuszczeniem pracownika do pracy - wyeliminowanie nielegalnego
zatrudnienia, inaczej nazywanego „syndromem pierwszej dniówki”,
- przepisy zapewniające szczególną ochronę kobietom w ciąży i matkom karmiącym,
- przepisy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, rozszerzające
kompetencje oraz zadania Państwowej Inspekcji Pracy m.in. o obowiązek
przeprowadzania kontroli prawidłowości delegowania pracowników do Polski.
* * *
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku kierowany przez Okręgowego Inspektora
Pracy oraz dwóch Zastępców: ds. Prawno - Organizacyjnych oraz ds. Nadzoru, działa na
terenie województwa podlaskiego. W Łomży i Suwałkach znajdują się oddziały kierowane
przez nadinspektorów pracy - Kierowników Oddziałów.
W roku 2016 kontynuowała działalność Rada Okręgowego Inspektora Pracy
w Białymstoku do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w okresie sprawozdawczym
funkcjonowało 6 sekcji ds. nadzoru, sekcje: legalności zatrudnienia, prawna, prewencji,
promocji i badania wypadków przy pracy, w których skład wchodzili inspektorzy pracy
przeprowadzający kontrole oraz sekcje: analiz i informatyki, organizacji, finansowo księgowa.
Koordynacją działalności kontrolnej zespołów inspektorów pracy - sekcji nadzoru,
legalności zatrudnienia, prewencji, promocji i badania wypadków przy pracy oraz prawnej
zajmują się nadinspektorzy oraz koordynatorzy, którzy także przeprowadzają kontrole.
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W Okręgowym Inspektoracie Pracy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016r. zatrudnionych było
97 pracowników (jeden w niepełnym wymiarze czasu pracy), z czego 67 pracowników
wykonywało lub nadzorowało czynności kontrolne.
Spośród 97 pracowników, 89 legitymuje się wykształceniem wyższym, z tego:
- ukończyło kierunki administracyjne - 9 pracowników tj. 10%,
- ukończyło kierunki prawnicze - 27 pracowników tj. 30%,
- ukończyło kierunki techniczne - 40 pracowników tj. 45%,
- ukończyło kierunki inne - 13 pracowników tj. 15%.
W 2016 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku aplikację inspektorską
ukończyły 2 osoby.

INFORMACJE OGÓLNE - REALIZACJA ZADAŃ OKRĘGOWEGO
INSPEKTORATU PRACY
Zadania okręgu w 2016r. realizowane były na podstawie:
1. Długofalowego programu działania PIP na lata 2016 - 2018 określającego zadania
kontrolne i prewencyjne w zakresie:
-

zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie
stosunku pracy,
stosowania outsorsingu pracowniczego,
obniżenia poziomu ryzyka zawodowego w grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń
zawodowych (wzmożony nadzór),
zarządzania ryzykiem zawodowym w zakładach, w których odnotowano najwięcej
wypadków przy pracy,
działań prewencyjno - kontrolnych w celu ograniczenia zagrożeń zawodowych
w zakładach produkujących wyroby tartaczne i wyroby z drewna (I etap 3- letniego
działania długofalowego).

2. Planu rocznego w obszarach:
-

-

przestrzegania znowelizowanych przepisów dotyczących umów terminowych,
ochrony osób świadczących pracę w warunkach zagrożenia czynnikami środowiska
pracy,
przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,
w zakładach produkcyjnych, które nie były kontrolowane w okresie ostatnich 5 lat przez
Państwową Inspekcję Pracy,
spełniania wymagań zasadniczych,
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach usług leśnych,
zagrożeń zawodowych w podmiotach zajmujących się skupem, przechowywaniem
i przetwarzaniem produktów.

3. Programów informacyjno- prewencyjnych w zakresie:
-

programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”,
programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”,
działań prewencyjno- promocyjnych w rolnictwie indywidualnym „Szanuj życie!
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”,
konkursów promujących pożądane postawy w zakresie ochrony pracy oraz inne stałe
działania w zakresie promocji ochrony pracy.
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4. Zadań własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku:
Kontrole przestrzegania przepisów oraz działania w zakresie:
- egzekwowania stosowania przepisów prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych
w szkołach niepublicznych,
- egzekwowania przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy
eksploatacji zakładowych bocznic kolejowych,
- egzekwowania spełniania minimalnych wymagań bhp dla maszyn i urządzeń
technicznych (działania nieobjęte zadaniem centralnym).

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA
KONTROLE I ŚRODKI PRAWNE - DANE LICZBOWE
Inspektorzy pracy w roku 2016 przeprowadzili ogółem 3.540 kontroli, w ramach
których skontrolowano 3.007 podmiotów gospodarczych, w przeważającej większości
będących pracodawcami. Kontrolami objęto ogółem 107.396 osób wykonujących pracę.

handel i naprawy
budownictwo

17%
30%

2%

2%
3%

3%
4%

przetwórstwo
przemysłowe
transport i gospodarka
magazynowa
zakwaterowanie i
usługi gastronomiczne
edukacja
rolnictwo, leśnictwo

17%

22%

opieka zdrowotna i
pomoc społeczna
pozostałe

Ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników przeprowadzono:
 2.280 kontroli w zakładach zatrudniających od 1 do 9 zatrudnionych,
 864 kontrole w zakładach zatrudniających od 10 do 49 zatrudnionych,
 298 kontroli w zakładach zatrudniających od 50 do 249 zatrudnionych,
 98 kontroli w zakładach zatrudniających powyżej 250 zatrudnionych.
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Liczba kontroli i ich efekty na przestrzeni trzech lat

2016

2014

14646
14523
14315
635
522
475

148
85
65

369
380
387

889
795
741

3170
3178
3007
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3799
3831
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18581
17468
17938
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22
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9

10

1
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Decyzje inspektorów pracy wydane w wyniku kontroli
W wyniku działalności kontrolnej inspektorzy pracy wydali ogółem 17.938 decyzji
nakazowych, w tym 12.598 decyzji na piśmie i 5.340 decyzji ustnych.
W ramach ogólnej liczby wydanych decyzji 331 dotyczyło wstrzymania prac ze
względu na stwierdzenie bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia.
Decyzje wstrzymania prac dotyczyły głównie nieprawidłowości w zakresie:
 organizacji stanowisk i procesów pracy
- 154 decyzje,
 eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
- 120 decyzji,
 narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi
- 32 decyzje,
 eksploatacji urządzeń energetycznych
- 11 decyzji,
 transportu
- 6 decyzji,
 pozostałe problemy
- 8 decyzji.
Decyzje wstrzymania prac wydano głównie w zakładach następujących branż:
- budownictwo - 62%,
- przetwórstwo przemysłowe - 19%,
- handel i naprawy - 6%,
- leśnictwo i rolnictwo - 4%,
- transport i gospodarka magazynowa - 3%.
70% ogólnej liczby wydanych decyzji adresowanych było do firm zatrudniających do 9 osób.
Decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń
Wydano 575 decyzji dotyczących wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń. Dotyczyły
one głównie nieprawidłowości w zakresie:
 eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
- 553 decyzje,
 eksploatacji urządzeń energetycznych
- 11 decyzji,
 organizacji stanowisk i procesów pracy
7 decyzji.
Decyzje dotyczące wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń wydano głównie
w zakładach następujących branż:
- przetwórstwo przemysłowe - 59%,
- budownictwo - 28%,
- handel i naprawy - 6%.
Decyzje skierowania do innych prac
Inspektorzy pracy wydali również 229 decyzji dotyczących skierowania do innych prac
obejmujących 496 pracowników.
Decyzje dotyczące skierowania do innych prac wydano przede wszystkim w zakładach
następujących branż:
- budownictwo - 58%,
- przetwórstwo przemysłowe - 14%,
- handel i naprawy - 12%.
- rolnictwo i leśnictwo - 8%.
71% ogólnej liczby wydanych decyzji adresowanych było do firm zatrudniających do 9 osób.
Wystąpienia i wnioski inspektorów pracy
Kontrolujący skierowali do pracodawców 2.693 wystąpienia zawierające 14.315 wniosków
oraz 387 poleceń z zakresu:
- technicznego bezpieczeństwa pracy - 4.120 wniosków,
- prawnej ochrony pracy - 9.731 wniosków,
- legalności zatrudnienia - 851 wniosków.
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Decyzje %

Wyszczególnienie

Wnioski %

11,61
0,14
12,44
15,39
15,9
12,46
3,23
10,78
16,50

obiekty, pomieszczenia pracy
0,14
wypadki przy pracy
4,18
organizacja bezpiecznej pracy
5,48
stanowiska i procesy pracy
1,06
maszyny i urządzenia techniczne
0,27
urządzenia i instalacje energetyczne
0,15
transport, magazynowanie i składowanie
0,09
czynniki szkodliwe, środki ochrony indywidualnej
1,97
przygotowanie do pracy
14,65
stosunek pracy
31,14
czas pracy
17,08
0,19 ochrona pracy młodocianych
0,56
1,28 wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
12,45
legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 5,78
urlopy pracownicze
3,8

WYPADKI PRZY PRACY
BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY
Źródłem danych dotyczących wypadków przy pracy w województwie podlaskim jest
Urząd Statystyczny w Białymstoku. Zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu dane
dotyczące wypadków przy pracy nie odzwierciedlają danych urzędu statystycznego.
Opracowane one zostały jedynie w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych przez
inspektorów pracy dotyczących okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.
Liczba i rodzaj zbadanych wypadków
W roku 2016 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku zgłoszono ogółem
80 zdarzeń wypadkowych, w tym 6 zdarzeń, które nie zostały uznane za wypadki przy
pracy. Z ogólnej liczby zgłoszonych zdarzeń - 2 zostały przekazane zgodnie z właściwością
do innych okręgowych inspektoratów pracy, na terenie których znajduje się siedziba
pracodawcy, u którego wystąpił wypadek przy pracy.
Tym samym inspektorzy pracy na terenie naszego okręgu zbadali ogółem 72 wypadki przy
pracy, w ramach których poszkodowanych zostało ogółem 77 pracowników, w tym:
- 10 osób poniosło śmierć,
- 25 osób doznało ciężkiego uszkodzenia ciała,
- pozostałe 42 osoby poszkodowane doznały lekkich obrażeń ciała.
Z powyższej liczby, w wyniku 5 wypadków zbiorowych poszkodowanych było 10 osób,
w tym: 2 osoby poniosły śmierć, zaś 8 osób doznało lekkich obrażeń ciała.
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Porównanie liczby wypadków w ostatnich trzech latach

Wypadki z podziałem na kategorie
45
40

42

35

36
33

30

34

25

śmiertelne

25

20

ciężkie

15
10

lekkie

14

12

10

5

10

0
2014

2015

2016

Poszkodowani wg sekcji i działów gospodarki
W roku 2016 najwięcej poszkodowanych ze zgłoszonych zdarzeń zanotowano w zakładach
prowadzących działalność (wg PKD):
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Transport i magazynowanie
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W ramach zbadanych wypadków, w 2016r. osoby zatrudnione na innej podstawie
niż umowa o pracę stanowiły około 20% ogółu poszkodowanych, w tym 4 poniosły śmierć
(40% poszkodowanych w tej grupie), a 5 doznało ciężkich obrażeń ciała
(20% poszkodowanych w tej grupie).
Statystyka wypadków z 2016 roku potwierdza zestawienia z poprzednich lat, tj. liczba
wypadków ze skutkiem śmiertelnym jest odpowiednio na identycznym lub zbliżonym
poziomie jak w latach ubiegłych, natomiast w liczbie wypadków powodujących ciężkie
uszkodzenie ciała w kolejnych latach następują znaczne różnice tych statystyk. Zmniejszenie
liczby wypadków ciężkiego uszkodzenia ciała w roku sprawozdawczym w stosunku do roku
2015 z 33 do 25, tj. o 24% jest pocieszającym faktem, jednak w roku 2014 w tej pozycji
odnotowano 14 osób poszkodowanych.
Na terenie naszego okręgu na przestrzeni ostatnich kilku lat cztery branże kumulują
praktycznie całą statystykę wypadkową, w pozostałych branżach jest ona na tyle
sporadyczna, że nie wpływa na obraz stanu bhp w naszym rejonie.

29,9

2016
2015

19,5

2014

18-19

30-39

40-49

50-59

6,67

2,6

14,3

20,7
16,67

16,67

19,5

16,8

16,8

24,2

28,6

31,2

36,7

Pod względem wieku w roku 2016 wypadkom ulegali pracownicy

60-69
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W roku 2016 i 2015 nie odnotowano wypadków przy pracy z udziałem pracownika
młodocianego (2014 miał miejsce 1 wypadek przy pracy z udziałem pracownika
młodocianego - poszkodowany doznał ciężkiego uszkodzenia ciała).

48,33

53,25

Pod względem stażu pracy na stanowisku, na którym pracownik uległ wypadkowi
w roku 2016 zanotowano
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POZOSTAŁE

Analizując powyższe statystyki, najbardziej zauważalnym są wartości dotyczące
stażu pracy osób, które uległy wypadkom przy pracy. Od wielu lat zdecydowanie najwyższe
wskaźniki w tym zakresie dotyczą pracowników ze stażem do jednego roku, w tym 4 ofiary
śmiertelne w roku sprawozdawczym oraz 6 ofiar śmiertelnych za 2015 rok. Dodatkowo
należy podkreślić fakt, że wypadkom ulegają ludzie młodzi - co wynika z poprzedniego
zestawienia. Zależności te mogą wynikać ze zmian na rynku pracy w ostatnich latach migracja za pracą, zatrudnianie na umowy cywilno - prawne i brak legalnego zatrudnienia.
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Ze względu na wielkość zatrudnienia wypadki w 2016 rejestrowano w zakładach
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26,67

31,2

35,1

45

Najczęstszymi miejscami wypadków w roku 2016 były

teren budowy

23,4

miejsce produkcji przemysłowej

2015

10,38

15,58

15,6

12,9
2014

tereny komunikacji publicznej

2016

W roku sprawozdawczym terenem najczęstszych zdarzeń wypadkowych było
„miejsce produkcji przemysłowej”, gdzie odnotowano ponad 1/3 zarejestrowanych wypadków
przy pracy, a 13 osób doznało ciężkich obrażeń. Nadal jednak najbardziej niebezpiecznym
obszarem w zakresie warunków pracy są place budów, gdzie odnotowano proporcjonalnie
największą liczbę wypadków przy pracy ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkiego uszkodzenia
ciała.

PREWENCJA WYPADKOWA
Od wielu lat problemem, na który zwracamy szczególną uwagę jest dokumentacja
powypadkowa pracodawcy. O ile błędy formalne najczęściej nie mają przełożenia na
bezpieczeństwo pracy, to ustalenie faktycznych przyczyn wypadków przy pracy jest istotne dla
wyeliminowania zagrożenia będącego podłożem rozpatrywanego zdarzenia wypadkowego.
Inspektorzy pracy - na mocy ustawy, biorą udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy powodujących ciężkie lub śmiertelne urazy osoby poszkodowanej oraz
przy wypadkach zbiorowych. W ramach tych działań prowadzona jest również ocena
dokumentacji zakładowej w zakresie zaistniałych zdarzeń. Ustalenia inspektorów w tym
obszarze są podobne od wielu lat. Dokumentacje powypadkowe pracodawców zawierają wiele
uchybień, przede wszystkim dotyczących przyczyn zdarzenia - w sposób istotny różniących się
od ustaleń inspektora pracy. Stwierdzając te nieprawidłowości inspektorzy pracy kierują środki
prawne w celu ich wyeliminowania.
Jednocześnie Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku organizował szereg
przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym, skierowanych do ogółu pracodawców, bądź do
pracodawców określonych branż, w których zanotowano wysokie wskaźniki wypadkowości.
Najistotniejsze z nich to:
- zorganizowanie cyklu szkoleń w siedzibach urzędu w Białymstoku, Łomży i Suwałkach
dla pracodawców charakteryzujących się największą liczbą wypadków przy pracy
w zakresie prawidłowości postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków

Sprawozdanie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rok 2016
str. 14

-

-

przy pracy. Uczestnicy szkoleń poza samymi wykładami otrzymali ankiety specjalistyczne
ułatwiające dokonanie analizy własnej dokumentacji powypadkowej,
w ramach współpracy z „Klubem Społecznego Inspektora Pracy” funkcjonującym przy
NSZZ Solidarność Region Podlaski prowadzone są comiesięczne spotkania szkoleniowe
w zakresie prawa pracy. Jedno z nich dotyczyło wymogów związanych z prowadzeniem
postępowania powypadkowego,
w ramach corocznego seminarium poświęconego współpracy spółdzielni mieszkaniowych
z województw: podlaskiego i warmińsko- mazurskiego z firmami świadczącymi usługi
budowlano- remontowe i komunalne na rzecz spółdzielczości mieszkaniowej
zaprezentowano spostrzeżenia inspekcji pracy wynikające z prowadzonych kontroli, w tym
zakresie i stwierdzanych nieprawidłowości.

OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH POPRZEZ
WDRAŻANIE ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
PRACY W ZAKŁADACH
Rok 2016 był kolejnym rokiem, w ramach którego przeprowadzono kontrole
w zakładach charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami wypadkowości. Przedsiębiorstwa
wywodzą się z wielu branż i są wskazywane na podstawie bazy ZUS IWA za minione lata.
Ogółem w roku sprawozdawczym przeprowadzono 31 kontroli i poddano analizie 116
dokumentacji powypadkowych. Kontrole pracodawców w zakresie postępowań
powypadkowych oraz oceny ryzyka zawodowego przeprowadzone w 2016r. wykazały, że
w wielu przypadkach jakość dokumentacji dotyczącej badania okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy oraz oceny ryzyka zawodowego nie jest na poziomie umożliwiającym
uzyskanie oczekiwanych efektów w postaci likwidacji nieprawidłowości, które doprowadziły
do tych zdarzeń. Głównym problemem w tym zakresie, są nieprawidłowości w ustalaniu
przyczyn wypadków przy pracy skutkujące określaniem niewłaściwych wniosków i środków
profilaktycznych. Rzutuje to również na jakość oceny ryzyka zawodowego, która w tych
okolicznościach nie zostaje uaktualniona w sposób prawidłowy.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że powyższy stan wiąże
się z błędami w postępowaniu powypadkowym zespołów powoływanych przez pracodawców
do zbadania okoliczności i przyczyn zdarzeń.

WNIOSKI DO ZUS O PODWYŻSZENIE SKŁADKI
NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE
Wobec pracodawców, u których w czasie dwóch ostatnich kontroli stwierdzono
rażące naruszenie przepisów bhp, w roku 2016 skierowano 10 wniosków do ZUS
o podwyższenie dla pracodawcy o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie
wypadkowe.
Kierowanie wniosków do ZUS podyktowane było naruszeniem w sposób rażący
przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy, m.in. zatrudnianiem pracowników
w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia ich zdrowia lub życia.
Narażenie zatrudnionych pracowników spowodowane było:
- 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, środków
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości),
- prowadzenie prac w głębokich wykopach bez zabezpieczenia ścian wykopu przed
osuwaniem się gruntu.
Aż 9 z ogólnej liczby wniosków dotyczyło firm zajmujących się działalnością budowlaną.
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WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRACY
ZAROBKOWEJ
W 2016r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku inspektorzy pracy
ujawnili ogółem 3.257 wykroczeń.
Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawiają się w sposób następujący:
w tym:
Podstawa prawna
Wykroczenia
we wnioskach
w środkach
wykroczenia
ogółem
w mandatach
o ukaranie
wychowawczych
art. 281 Kodeksu pracy
628
9
440
179
art. 282 Kodeksu pracy
721
72
459
190
art. 283 Kodeksu pracy
1757
58
1318
381
art. 12 a ustawy o zakładowym
10
2
6
2
funduszu świadczeń socjalnych
art. 119 , 120, 121, 122 ustawy
o promocji zatrudnienia i
137
36
13
88
instytucjach rynku pracy
art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy
o delegowaniu pracowników
2
2
w ramach świadczenia usług
art. 133 ust. 1 ustawy
o europejskim zgrupowaniu
1
1
interesów gospodarczych
i spółce europejskiej
art. 19 ust. 1 pkt. 2 o
informowaniu pracowników
1
1
i przeprowadzaniu z nimi
konsultacji
Suma
3257
177
2239
841
Ocena powyższych danych prowadzi do wniosku, że podobnie jak w roku ubiegłym,
najbardziej powszechnymi naruszeniami obowiązujących regulacji prawnych w roku 2016 były:
brak wstępnych oraz okresowych badań lekarskich pracowników (stwierdzono w sumie 336
wykroczeń), brak wstępnych szkoleń bhp - instruktażu stanowiskowego i ogólnego oraz
okresowych szkoleń bhp (stwierdzono w sumie 311 wykroczeń), brak lub niewłaściwe
zabezpieczanie stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych
wykonywanych na wysokości (stwierdzono 111 wykroczeń), brak odpowiednich środków
ochrony indywidualnej - ochrony głowy (stwierdzono 83 wykroczenia), brak urządzeń
ochronnych przy pracy na rusztowaniach (stwierdzono 74 wykroczenia), a także brak
uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn i innych urządzeń (stwierdzono 39 wykroczeń).
Natomiast w zakresie prawnej ochrony pracy najczęściej występującymi
nieprawidłowościami były: niewypłacenie wynagrodzenia lub dodatku za pracę w godzinach
nadliczbowych (stwierdzono 151 wykroczeń), wynagrodzenia za pracę (89 wykroczeń),
ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (75 wykroczeń),
nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia (stwierdzono 73 wykroczenia) oraz niewypłacenie
dodatku za pracę w porze nocnej (stwierdzono 34 wykroczenia). 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 czasu pracy (105 wykroczeń), nieprowadzenie ewidencji
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czasu pracy (stwierdzono 72 wykroczenia), nierzetelne jej prowadzenie (29 wykroczeń),
zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku dobowym (59 wykroczeń).
Podkreślić należy, że w roku 2016 wystąpiły również wykroczenia polegające na
zawarciu umowy cywilnoprawnej w warunkach, w których zgodnie z regulacją art. 22 § 1
Kodeksu pracy, powinna być zawarta umowa o pracę (stwierdzono 40 wykroczeń).
Ponadto stwierdzono 36 wykroczeń w zakresie niewykonania decyzji organów
Państwowej Inspekcji Pracy.
Uwzględniając przepisy Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ujęciu najczęściej występujących naruszeń, wskazać należy wykroczenia polegające na:
podejmowaniu przez bezrobotnego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez
powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy
(70 wykroczeń).
Przyczyną znacznej liczby popełnionych wykroczeń jest w dalszym ciągu
lekceważący stosunek niektórych pracodawców do przepisów i zasad z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nieznajomość obowiązujących przepisów prawa,
a także celowe ich naruszanie. Zgodnie bowiem z przekonaniem niektórych pracodawców,
zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, czy też przestrzeganie norm
czasu pracy jest w praktyce często dużo kosztowniejsze, niż utrzymywanie stanu
sprzecznego z prawem i okresowe płacenie grzywien wymierzanych z tego tytułu.
W stosunku do sprawców wykroczeń zastosowano:
- 65 wniosków o ukaranie,
- 741 mandatów karnych,
- 475 środków oddziaływania wychowawczego.

WNIOSKI O UKARANIE KIEROWANE DO SĄDÓW
W 2016r. inspektorzy pracy skierowali do sądów ogółem 65 wniosków o ukaranie.
Najczęściej wnioski o ukaranie kierowane były przeciwko:
 39 pracodawcom i przedsiębiorcom nie będącym pracodawcami (zarzucając im
popełnienie 106 wykroczeń),
 15 osobom działającym w imieniu pracodawcy (zarzucając im popełnienie 51 wykroczeń);
 6 osobom wykonującym pracę - bezrobotnym nie pobierającym zasiłku (zarzucając im
popełnienie 6 wykroczeń).
W porównaniu do 2015 roku liczba skierowanych do sądów wniosków o ukaranie
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku zmalała o 20. Wynika to z tego, że
nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym - w ocenie inspektorów pracy - było
działaniem odpowiednim do wagi popełnionych przez pracodawców wykroczeń i właściwym
ze względu na ekonomikę procesową. Na liczbę wniosków o ukaranie w 2016 roku wpłynął
również fakt prowadzenia przez organy PIP działań prewencyjnych dotyczących pierwszych
kontroli u pracodawców, gdzie sankcje wykroczeniowe stosowano tylko w przypadku
szczególnie rażących naruszeń prawa.
Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawiają się następująco:
Wnioski
o ukaranie

Wykroczenia
ogółem

art. 281
Kodeksu
pracy

art. 282
Kodeksu
pracy

art. 283
Kodeksu
pracy

ustawa
o promocji
zatrudnienia
i instytucjach
rynku pracy

ustawa
o zakładowym
funduszu
świadczeń
socjalnych

65

177

9

72

58

36

2
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Oceniając powyższe dane można zauważyć powrót do tendencji dominującej przed
2014 rokiem, zgodnie z którą to wykroczenia z art. 282 Kodeksu pracy oraz z art. 283
Kodeksu pracy przeważały we wnioskach o ukaranie.
Spośród skierowanych 65 wniosków o ukaranie, do dnia sporządzenia sprawozdania
sądy rozpatrzyły 62 wnioski. W wyniku ich rozpatrzenia orzeczono 53 kary grzywien. Zapadły
2 orzeczenia nakładające na obwinionych kary nagany. W 3 przypadkach sądy odstąpiły od
wymierzenia kary. Z kolei 3 obwinionych sądy uniewinniły. W 1 przypadku sąd odmówił
wszczęcia postępowania.
W roku 2016 sądy wydały rozstrzygnięcia w formie wyroku nakazowego aż w 46
sprawach (ok. 76% spraw rozpatrzonych; podobnie do lat ubiegłych - w roku 2015 - 79,7%,
w roku 2014 - 71,6%). Niewątpliwie można częściowo przyjąć, że tendencja ta świadczy
o właściwym dokumentowaniu przez organy Państwowej Inspekcji Pracy okoliczności
popełnienia wykroczenia w dokumentacji dołączanej do wniosku o ukaranie. Wyrokami
nakazowymi orzeczono grzywny na łączną kwotę 120.900zł. W wyniku wydania nakazu
karnego średnia orzeczona kara grzywny to 2.687zł (w roku 2015 - 3.630zł).
W sprawach rozpoznanych w trybie postępowania zwyczajnego, sądy orzekły kary
grzywny w 8 przypadkach na łączną kwotę 24.000zł. Średnia kwota grzywny przypadającej
na jedno orzeczenie wyniosła ok. 3.000zł.
W jednym przypadku sąd wydał postanowienie odmawiające wszczęcia
postępowania. Sąd oparł swoją decyzję na braku dostatecznego materiału dowodowego
potwierdzającego, że charakter czynności wykonywanych przez zleceniobiorcę na rzecz
obwinionego kwalifikuje łączący ich stosunek jako stosunek pracy.

POSTĘPOWANIE MANDATOWE
W roku 2016 inspektorzy pracy nałożyli na obwinionych, którzy popełnili 2.239
wykroczeń, 741 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 827.100zł.
W porównaniu do roku 2015 liczba nałożonych mandatów karnych spadła o 6,6%, natomiast
suma kwot grzywien o 6%. Na liczbę mandatów karnych, podobnie jak w przypadku
wniosków o ukaranie, wpływ miało również niewątpliwie prowadzenie przez inspektorów
pracy pierwszych kontroli u pracodawców o charakterze prewencyjnym.
Mandaty karne nakładano - podobnie jak w roku ubiegłym - głównie za wykroczenia
przewidziane przepisem art. 283 § 1 Kodeksu pracy.
Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawiają się następująco:
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

ustawa
o
delegowaniu
pracowników
w ramach
świadczenia
usług

ustawa
o europejskim
zgrupowaniu
interesów
gospodarczych
i spółce
europejskiej

741

2239

440

459

1318

6

13

2

1






Grzywnami w drodze mandatu karnego ukarano w szczególności:
447 pracodawców (zarzucając im popełnienie 1.426 wykroczeń),
133 osoby działające w imieniu pracodawcy (zarzucając im popełnienie 444 wykroczeń),
84 osoby kierujące pracą innych osób u pracodawcy (zarzucając im popełnienie
189 wykroczeń),
70 przedsiębiorców nie będących pracodawcami (zarzucając im popełnienie
162 wykroczeń).
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Należy stwierdzić, iż w 2016r. mandaty karne były środkiem sankcyjnym najczęściej
wykorzystywanym przez inspektorów pracy - stanowiły one 58% ogółu zastosowanych
środków prawnych (w roku 2015 - 53,2%, w roku 2014 - 53,2%, w roku 2013 - 54,6%).
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 utrzymuje się na niemal takim samym poziomie jak w latach ubiegłych
i wyniosła w 2016r. - 1.116zł. Kwota ta jest tylko nieznacznie wyższa w porównaniu do
średniej kwoty grzywny nałożonej w drodze mandatu w okresie objętym sprawozdaniem
w roku poprzednim (1.107zł).
W roku 2016 nie doszło do uchylenia żadnego z nałożonych przez inspektora pracy
mandatów karnych.

INFORMACJA O ZASTOSOWANYCH ŚRODKACH
WYCHOWAWCZYCH
W roku 2016 inspektorzy pracy w 475 przypadkach zastosowali środki oddziaływania
wychowawczego, najczęściej wobec pracodawców i osób działających w imieniu
pracodawcy lub kierujących pracą innych osób u pracodawcy oraz osób wykonujących pracę
- bezrobotnych nie pobierających zasiłku.
Środki oddziaływania wychowawczego były stosowane co do zasady w tych
sytuacjach, w których sprawca niezwłocznie (w trakcie kontroli) przywracał porządek prawny,
zachowywał się poprawnie po popełnieniu wykroczenia oraz gdy wykroczenie było wynikiem
błędnej interpretacji przepisów prawa pracy.
Ponadto środki wychowawcze stosowano w stosunku do sprawców drobnych
wykroczeń oraz w przypadku, gdy występowała znikoma szkodliwość społeczna czynu,
a także jako działanie prewencyjne - w wyniku pierwszych kontroli pracodawcy.

ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
W 2016 roku inspektorzy pracy złożyli do prokuratury 11 zawiadomień o podejrzeniu
popełnienia przestępstw z następujących artykułów kodeksu karnego: art.160 § 1 - 2, art.225
§ 2 - 2, art.271 § 1 - 2, art.270 § 1 - 2, art.35 ust.1 w zw. z art.25 ust.2 ustawy o związkach
zawodowych - 1, art.45 ustawy o systemie oceny zgodności - 2.
W porównaniu do roku 2015 liczba zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa spadła o 12. Jest to spowodowane między innymi mniejszą liczbą przypadków
utrudniania działalności organom PIP (w 2015 roku 12 zawiadomień z art. 225 § 2 kk).
Prokuratura w 3 przypadkach odmówiła wszczęcia postępowania uzasadniając
to tym, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Odmowy wszczęcia postępowań
dotyczyły przestępstw: z art. 225 § 2 kk i art.271 § 1 kk i art.45 ustawy o systemie zgodności.
W 2 przypadkach dotyczących przestępstw z art.225 § 2 i art.271 § 1 kk inspektor pracy po
zapoznaniu się z uzasadnieniem odmowy uznał za zasadne złożenie zażalenia na
postanowienie prokuratora. Zażalenia zostały rozpatrzone przez sąd i nie zostały
uwzględnione.
Na 11 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratura powiadomiła
o wszczęciu 7 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa (dochodzeń).
W 4 przypadkach wszczęte dochodzenia zostały umorzone. Umorzone dochodzenia dotyczyły
zawiadomień: z art.35 ustawy o związkach zawodowych, art. 160 § 1, art.225 § 2 i art.271 kk.
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W 2 przypadkach dotyczących umorzonych dochodzeń odnośnie przestępstw z art.35
ustawy o związkach zawodowych oraz art.160 § 1 kk zostały złożone zażalenia. Sąd
uwzględnił zażalenie na umorzenie dochodzenia z art.35 ustawy o związkach zawodowych
i sprawa jest w toku.
W wyniku zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w 2016
roku nie było przypadku skierowania aktu oskarżenia do sądu. W 1 przypadku prokuratura
wystąpiła do sądu o warunkowe umorzenie postępowania z art.225 § 2. W pozostałych
sprawach rozstrzygnięcia jeszcze nie zapadły.

ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW
W 2016 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wpłynęło 1.013 skarg
i wniosków, z czego 159 anonimowo. Dane te kształtują się na zbliżonym poziomie
w porównaniu do roku 2015, w którym złożono 981 skarg. Liczba zarejestrowanych skarg
wzrosła o 3%.
Skargi w znaczącej mierze składane były przez byłych pracowników - 304 oraz przez
pracowników pozostających w zatrudnieniu - 311. Z kolei 33 skargi pochodziły od osób
świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, natomiast 67 od pracowników,
z którymi nie zawarto stosownej umowy. Ponadto 15 organizacji związkowych dochodziło
przywrócenia naruszonego porządku prawnego w drodze składanych skarg lub wniosków
o kontrolę. W mniejszej liczbie skargi składały też inne podmioty.
Ponad 15% skarg dotyczyło pracodawców z terenu innych województw lub ich
autorzy poruszali problemy naruszeń przepisów nie podlegających kontroli PIP zgodnie
z właściwością rzeczową. W takich przypadkach przekazano skargi do rozpatrzenia przez
inne inspektoraty pracy lub wskazano organy właściwe do rozpatrzenia. Ponadto, z różnych
przyczyn, w 47 przypadkach nie można było rozpatrzyć skarg (w większości utrata statusu
pracodawcy skutkująca brakiem uprawnień do kontroli), a 16 skarg zostało wycofanych.
Z kolei ze 159 skarg anonimowych - 69 pozostawiono bez rozpatrzenia,
a 90 skierowano do wykorzystania przez inspektorów pracy w działalności kontrolnej.
W konsekwencji, do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania zbadano pod
względem zasadności 657 skarg i wniosków dotyczących naruszania uprawnień
pracowniczych. Spośród nich za całkowicie lub częściowo zasadne uznano 346 skarg (56%). W przypadku pozostałych skarg za całkowicie niezasadne uznano 225 skarg (34%),
natomiast w 86 przypadkach inspektorzy nie ustalili zasadności skarg w szczególności
ze względu na - ich zdaniem - sporny charakter zarzutów w nich zawartych. W takich
sytuacjach skarżący byli informowani o ich prawie do dochodzenia należnych im roszczeń na
drodze postępowania sądowego.
W wyniku złożonych skarg przeprowadzono 547 kontroli u 485 pracodawców. Z tego
aż 225 kontroli przeprowadzono w podmiotach zatrudniających do 9 pracowników,
172 kontrole - u zatrudniających od 10 do 49 pracowników, 94 kontrole - u zatrudniających
od 50 do 249 pracowników, 56 kontroli - u zatrudniających powyżej 250 pracowników.
W skargach złożonych w 2016 roku, skarżący poruszyli 1.696 problemów wskazując,
na ich zdaniem, naruszanie przepisów prawa pracy. Inspektorzy pracy rozpatrujący te skargi
potwierdzili zasadność 490 problemów, co stanowi 29% ogółu (w roku 2015 - 33%, w roku
2014 - 29%, 2013 - 32,6%).
Dane statystyczne w zakresie poruszanych w skargach problemów (według symboli)
przedstawia poniższa tabela (uwaga: suma liczby problemów poruszonych w skargach
ujętych w zestawieniu nie odpowiada liczbie skarg, które wpłynęły do Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku, co wynika z faktu, że poszczególne skargi najczęściej
obejmowały po kilka problemów i zarzutów naruszeń przepisów prawa):
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Problemy poruszane w skargach
Obiekty i pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia i urządzenia
higieniczno - sanitarne
Wypadki przy pracy
Ryzyko zawodowe, służba bhp, komisja bhp
Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne
Maszyny i urządzenia techniczne
Urządzenia i instalacje energetyczne
Magazynowanie i składowanie
Transport
Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony indywidualnej
Przygotowanie do pracy
Inne zagadnienia BHP
Stosunek pracy
Czas pracy
Ochrona pracy młodocianych
Uprawnienia związane z rodzicielstwem
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej
Uprawnienia organizacji związkowych, rady pracowników, uzp. zfśs
Urlopy pracownicze
Środki nadzoru nad warunkami pracy
Dyskryminacja, mobbing, molestowanie

01.01.2016 r.- 31.12.2016 r.
Ogółem

Zasadne

74

23

24
5
20
12
10
1
16
64
89
1
357
153
1
4
670
52
11
34
39
54

9
2
8
5
3
0
3
15
29
1
77
46
0
1
243
6
1
11
6
0

Szczegółowe zestawienia zagadnień poruszanych w skargach wskazują, że podobnie
jak w poprzednich latach, również w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. najwięcej
problemów w nich podnoszonych dotyczyło niewypłacania przez pracodawców
wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (na 1.696 problemów
poruszanych w skargach 670 z nich dotyczyło tego zagadnienia (49 zarzutów jest w trakcie
rozpatrywania), co stanowi aż 39,5% ogółu (w roku 2015 - 39,4%, w roku 2014 - 41,5%,
2013 - 44%).
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 pieniężnego za pranie odzieży roboczej i używanie odzieży
własnej jako roboczej,
 niewypłacania lub obniżenia należności z tytułu podróży służbowych.
Należy zaznaczyć, że w składanych skargach problemem dominującym było
niewypłacanie wynagrodzenia za pracę (218 zarzutów wskazanych w skargach).
W większości przypadków naruszenia przepisów w zakresie niewypłacenia wynagrodzenia
za pracę miały charakter indywidualnych roszczeń. Warto jednak odnotować zjawisko ciągle
złej koniunktury gospodarczej i kondycji finansowej przedsiębiorców województwa
podlaskiego zatrudniających do 250 pracowników, a nawet powyżej, zwłaszcza w branży
spożywczej i budowlanej. W związku z tym, część ze skarg dotyczyła wszystkich lub
większości pozbawionych wynagrodzenia za pracę pracowników.
W rezultacie badania skarg dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń
pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy zasadność roszczeń pracowniczych znalazła
całkowite lub częściowe potwierdzenie przy 243 problemach podniesionych w skargach
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spośród 670 (36%). Do pracodawców, u których zasadność zarzutów w tym obszarze
znalazła potwierdzenie, kierowano przewidziane prawem środki prawne, w tym
do 174 pracodawców skierowano wystąpienia zawierające 277 wniosków dotyczących
wyeliminowania różnego rodzaju uchybień, w szczególności w zakresie naliczenia
i wypłacenia różnego rodzaju należności ze stosunku pracy na łączną kwotę 967.874,86zł
na rzecz 3.949 pracowników. Natomiast do 33 pracodawców skierowano nakazy
zawierające 69 decyzji w sprawie wypłaty przede wszystkim wynagrodzenia za pracę na
rzecz 793 pracowników na kwotę 1.719.101,75zł.
343 problemy (20% ogółu podniesionych w skargach) dotyczyło szeroko pojętego
„stosunku pracy”, a w szczególności nieprawidłowości w zakresie nawiązywania
i rozwiązywania stosunków pracy, z czego 77 uznano za zasadne (23%).
Dane te kształtują się na nieco wyższym poziomie w porównaniu do lat poprzednich
(2015r. - 268, 2014r. - 291, 2013r. - 261). Przy czym 159 skarg złożono w zakresie braku
potwierdzenia na piśmie zawartej umowy o pracę (2015r. - 105, 2014r. - 117 skarg, 2013r. 129 skarg). Ta tematyka - w znaczącej większości przypadków - dotyczyła branży
budowlanej oraz związanych z tym krótkotrwałych potrzeb pracodawców. Jedynie
w 14 przypadkach zarzuty uznano za całkowicie zasadne, co wynika głównie z trudności
w udowodnieniu faktu takiego zatrudnienia, dlatego też aż w 52 przypadkach inspektorzy
pracy uznali skargi za mające charakter sporny. Liczną grupę skarg stanowiły skargi
dotyczące niewydania świadectwa pracy oraz nieprawidłowej treści lub opóźnień w jego
wydaniu (92 problemy, z czego 33 okazało się zasadnymi i częściowo zasadnymi). Z kolei
27 skarg dotyczyło zawarcia umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innej umowy o charakterze
cywilnoprawnym w warunkach, w których zgodnie z regulacją art. 22 § 1 Kodeksu pracy
powinna być zawarta umowa o pracę. Z tego 7 skarg zostało przez inspektorów pracy
uznanych za zasadne w tym zakresie.
Podobnie jak w roku ubiegłym dużo, bo aż 292 problemy (17% ogółu rozpatrzonych)
poruszone w skargach dotyczyły naruszeń w zakresie warunków pracy - 89 z nich uznano
za zasadne (co stanowi 30% tych, które zostały podniesione w skargach w tym zakresie).
W tej dziedzinie między innymi 89 problemów dotyczyło przygotowania do pracy,
51 - braku lub niewłaściwie przeprowadzonych szkoleń BHP, 28-badań lekarskich. Ponadto
w 51 skargach wskazano na nieprawidłowości dotyczące czynników szkodliwych i uciążliwych
w środowisku pracy oraz środków ochrony indywidualnej, a 74 dotyczyły obiektów
i pomieszczeń pracy, pomieszczeń i urządzeń higieniczno- sanitarnych oraz wentylacji,
natomiast 23 - ogrzewania i oświetlenia. W 24 skargach poruszono kwestie związane
z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w tym: z nieprzystąpieniem
niezwłocznie do ich ustalenia przez zespół powypadkowy, nie sporządzeniem protokołu
powypadkowego, nieustaleniem przyczyn, które doprowadziły do wypadku przy pracy lub
ustalenie przyczyn nieadekwatnych do zaistniałego wypadku oraz nieprawidłowościami przy
powiadamianiu o wypadku przy pracy, przy czym tylko 9 skarg uznano za zasadne lub
częściowo zasadne.
W związku z sygnalizowanymi w skargach naruszeniami przepisów z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy do 58 pracodawców skierowano 114 decyzji (w tym również
ustnych). Z odpowiedzi udzielonych przez pracodawców wynika, że znaczną część naruszeń
objętych środkami prawnymi już usunięto. W tym obszarze w wyniku realizacji środków
prawnych uzyskano poprawę warunków pracy na rzecz łącznie 898 pracowników.
Następna pod względem liczebności grupa problemów dotyczyła czasu pracy w skargach poruszono 153 problemy (9% ogółu rozpatrzonych, w roku 2015 - 6,6%
wszystkich podniesionych w skargach zarzutów) związane z czasem pracy, z czego
46 (30%) uznano za zasadne. Podobnie jak w przypadku innych grup problemów
charakterystyczne jest to, że skarżący w jednej skardze wskazywali po kilka
nieprawidłowości. W konsekwencji liczba skarg, w których wskazywano na naruszanie

Sprawozdanie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rok 2016
str. 22

przepisów o czasie pracy nie jest tak znaczna jak w przypadku problemów wcześniej
omówionych.
Główne naruszenia porządku prawnego, jakie występowały w tej grupie skarg to:
zatrudnianie z naruszaniem przepisów o odpoczynku dobowym i tygodniowym zgłoszono 27 - krotnie (9 skarg zasadnych),
nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, w szczególności nierzetelne
prowadzenie ewidencji czasu pracy - zgłoszono 20 - krotnie (8 skarg zasadnych),
zatrudnianie pracowników przeciętnie przez więcej niż 5 dni w tygodniu w przyjętym
okresie rozliczeniowym i nieudzielanie dnia wolnego za pracę w tzw. 6 dniu tygodnia zgłoszono 15 - krotnie (8 skarg zasadnych),
nieprawidłowe tworzenie rozkładów czasu pracy - zgłoszono 7 - krotnie (4 skargi
zasadne),
nieprawidłowości związane z ustaleniem dobowego wymiaru czasu pracy zgodnie ze
stosowanym systemem czasu pracy - zgłoszono 7 - krotnie (2 skargi zasadne).
W wielu przypadkach, inspektorzy pracy rozpatrujący skargi w tym zakresie
napotykali trudności w ustaleniu ich zasadności - ze względu na brak kart ewidencji czasu
pracy lub jej nierzetelne prowadzenie, czy też brak albo niewłaściwe sporządzanie
harmonogramów czasu pracy, list obecności oraz innych dokumentów pozwalających
na weryfikację rzetelności okazywanej ewidencji czasu pracy.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy do pracodawców
kierowano wnioski o przywrócenie naruszonego porządku prawnego. W 39 wystąpieniach
skierowanych do pracodawców, zawarto 77 wniosków dotyczących 3.654 pracowników.
Pracodawcy najczęściej informowali o uwzględnieniu wniosków wystąpienia.
W skargach poruszono też 54 zagadnienia dotyczące mobbingu, molestowania
i dyskryminacji w stosunkach pracy. W tych obszarach nie potwierdzono zasadności
żadnej ze skarg. W 36 skargach problemy dotyczyły mobbingu, w 3 - molestowania, w 15 dyskryminacji. W okresie sprawozdawczym nie złożono skargi, w której poruszono by
tematykę molestowania seksualnego.
Z kolei 52 problemy zawarte w skargach dotyczyły zagadnień legalności
zatrudnienia (z tego 6 zarzutów uznano za zasadne). W znaczącej większości skargi
te dotyczyły: niezgłoszenia lub nieterminowego zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego
osoby zatrudnionej lub osoby wykonującej inną pracę zarobkową, podjęcia przez
bezrobotnego zatrudnienia bez powiadomienia o tym fakcie właściwego urzędu pracy,
naruszeń związanych z nierealizowanie obowiązku opłacania składek na fundusz pracy
(5 problemów bezzasadnych w ocenie inspektora pracy) oraz naruszeń związanych
z zatrudnianiem cudzoziemców (6 skarg w tym zakresie uznano za bezzasadne).
Kolejna grupa problemów to 34 przedmioty (2015r. - 31 problemy) w zakresie
udzielania urlopów wypoczynkowych, z czego w 11 przypadkach potwierdzono zasadność
skarg.
Pozostałe problemy podnoszone w skargach występowały jednostkowo, w tym
w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem i ochrony pracy młodocianych.
W związku z zasadnością problemów poruszonych we wszystkich skargach
inspektorzy pracy do 59 pracodawców skierowali nakazy zawierające ogółem 183 decyzje.
Do dnia dzisiejszego 40 pracodawców zrealizowało 137 decyzji poprawiając warunki pracy
pracownikom bądź wypłacając wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze stosunku
pracy na rzecz łącznie 1.315 pracowników.
Inspektorzy wystosowali również do 159 pracodawców wystąpienia zawierające
434 wnioski, które dotyczyły łącznie 10.497 pracowników. Do dnia dzisiejszego
123 pracodawców poinformowało o zrealizowaniu 296 wniosków zawartych w wystąpieniach,
przywracając naruszony porządek prawny w stosunku do łącznie 8.321 pracowników.
W wyniku działalności kontrolno- nadzorczej związanej z rozpatrywaniem zasadności
skarg inspektorzy pracy nałożyli na pracodawców 92 grzywny w drodze mandatów karnych
na łączną kwotę 105.200 zł, a także skierowali 16 wniosków do sądu o ukaranie.
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W 37 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.
W związku z 10 kontrolami inspektorzy pracy w drodze decyzji nałożyli kary pieniężne
w oparciu o ustawę o transporcie drogowym, w łącznej kwocie 26.150 zł.
Dane statystyczne dotyczące liczby składanych w okresie sprawozdawczym skarg
wskazują, że ich liczba uległa niewielkiemu zwiększeniu w stosunku do roku 2015, tym
niemniej, nawet w stosunku do lat wcześniejszych nie odnotowuje się większych różnic
w tym obszarze.
Dominującą grupą skarg są w dalszym ciągu skargi dotyczące wynagrodzeń i innych
świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy. Również w pozostałym zakresie proporcja
występujących problemów w zgłaszanych skargach nie uległa poważniejszym zmianom.
Ogólnie rzecz biorąc nadal jedną z przyczyn składania skarg pracowniczych jest to,
że część pracodawców nadal nie zna obowiązujących przepisów lub celowo je omija dla
obniżenia kosztów zatrudniania. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów zaliczanych do własności
prywatnej, w szczególności zatrudniających niewielu pracowników (do 50 zatrudnionych),
gdzie wielokrotnie pracodawcy będący osobami fizycznymi samodzielnie prowadzą sprawy
osobowe pracowników (w szczególności przy zatrudnieniu do 9 osób).
Z całą pewnością wpływ na niezadawalający stan przestrzegania przepisów prawa
pracy powodujący składanie skarg pracowniczych mają też niespójność naszego
ustawodawstwa oraz nieprecyzyjność niektórych norm prawnych, zwłaszcza przepisów
o czasie pracy oraz dosyć częste zmiany w obowiązujących regulacjach prawnych.

PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY ORAZ PRZEPISÓW
I ZASAD BHP
LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA
KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ
OBYWATELI POLSKICH
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy przeprowadzili 1.197 kontroli legalności
zatrudnienia u 1.150 przedsiębiorców, zatrudniających 12.562 osoby w ramach stosunku
pracy. W ramach współpracy z innymi urzędami i organami inspektorzy pracy w 2016r.
prowadzili wspólne kontrole z funkcjonariuszami Policji (takich kontroli przeprowadzono 5)
oraz Straży Granicznej (przeprowadzono 2 kontrole). Ponadto w związku z współdziałaniem
z innymi organami prowadzone były kontrole na ich wnioski, w których również sprawdzano
przestrzeganie przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, tj.
- Najwyższa Izba Kontroli (12 kontroli),
- Urząd Skarbowy (14 kontroli),
- Policja (4 kontrole),
- Straż Graniczna (2 kontrole),
- Starosta/ Prezydent Miasta (6 kontroli),
- Wojewódzki Urząd Pracy (1 kontrola),
- Powiatowy Urząd Pracy (12 kontroli),
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych (1 kontrola).
Różnego rodzaju naruszenia przepisów z szeroko pojmowanego obszaru legalności
zatrudnienia stwierdzono w stosunku do 995 osób w tym:
- przez cały okres świadczenia pracy - 139 osób,
- przez pewien okres (nieterminowe potwierdzenie umowy o pracę na piśmie lub jej brak
i nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego) - 760 osób, w tym brak
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potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę 76 osób i niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego - 63 osoby,
- niezawiadomienie PUP przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub pozarolniczej działalności - 96 osób.
Ponadto stwierdzono naruszenie wymogu opłacania składek na Fundusz Pracy w stosunku
do 814 osób na kwotę 160.009zł.
W zakresie nieprawidłowości dotyczących legalności zatrudnienia nie stwierdzono
aby w roku sprawozdawczym pojawiły nowe zjawiska i tendencje związane z tą tematyką,
pomimo że wszystkie wskaźniki definiujące nielegalne zatrudnienie lub nielegalną inną pracę
zarobkową są nieco wyższe niż w roku ubiegłym. Przykładowo odnośnie nie potwierdzania
na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę należy stwierdzić,
że w 2016r. ujawniono o 20 więcej takich przypadków w porównaniu do 2015r. Stwierdzono
też, że w 2016r. na teranie działalności OIP w Białymstoku wykazano wyższą kwotę
nieopłaconych składek w kontrolowanych zakładach.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów w zakresie legalności
zatrudnienia inspektorzy pracy skierowali do pracodawców wystąpienia zawierające wnioski
dotyczące przywrócenia naruszonego porządku prawnego.
W wyniku realizacji tych wniosków uzyskano efekty, z których najistotniejsze wskazano
w poniższej tabeli:
Wyszczególnienie
Potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z
pracownikiem umowy o pracę
Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego
Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy

Liczba osób

Kwota (zł)

46

X

114
662

X
73.462

Naruszanie przepisów z zakresu legalności zatrudnienia przez pracodawców czy
przedsiębiorców - to świadome działanie tych osób. W roku sprawozdawczym nadal
znaczącym problemem jest stosowanie umów cywilnoprawnych, szczególnie w przypadku
kiedy dotyczy to krótkiego okresu zatrudnienia (syndrom pierwszych dni pracy). Szczególnie
w zakładach prowadzących działalność budowlaną, nadal często praktykuje się zawieranie
umów u dzieło. Niektóre osoby (w tym bezrobotni) nie są zainteresowane podjęciem pracy
zarobkowej - zalegalizowanej na piśmie. Szczególnie osoby zarejestrowane w PUP nie chcą
ujawniać w ogóle faktu jakichkolwiek dochodów związanych z pracą zarobkową, ponieważ
nie chcą tracić statusu osoby bezrobotnej i kwestii związanych z zyskiem w przypadku
pobierania zasiłku albo innego świadczenia. Ponadto niewątpliwie koszty związane
z zatrudnieniem pracownika są przyczynami występowania nieprawidłowości.
Odnośnie zgłaszania osób do ubezpieczenia społecznego stwierdza się,
że dokonywane jest to przeważnie przez biura rachunkowe prowadzące dokumentację
pracowniczą danego przedsiębiorcy i z tego powodu mogą być opóźnienia z tym związane.
Natomiast przeważnie zawsze kontrolowani argumentują fakt niezgłoszenia do ubezpieczenia
społecznego lub nieterminowością zgłoszenia winiąc za to właśnie biuro rachunkowe.
Bezrobotni tak jak w ubiegłych latach wyjaśniają, że nie byli świadomi istnienia
obowiązku powiadamiania powiatowego urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej lub pozarolniczej działalności. Usprawiedliwiając się swoją niewiedzą, tłumaczą
często, że nie posiadają jakiejkolwiek umowy na piśmie (umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej).
W grupie bezrobotnych dominuje przekonanie, że w przypadku, kiedy nie jest z osobą
zawierana umowa o pracę - nie mają obowiązku informowania właściwego PUP o fakcie
podjęcia pracy. Bezrobotni często świadomie godzą się na formę pracy w żaden sposób
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nierejestrowaną. Wówczas kiedy dochodzi do jakiegoś konfliktu pomiędzy stronami,
(najczęściej w przypadku niewywiązania się z wypłaty umówionego wynagrodzenia) osoba
świadcząca pracę w żaden sposób nierejestrowaną chce ją zalegalizować i szuka pomocy np. składając skargę do PIP.
Skala nieprawidłowości i negatywnych zjawisk związanych z nielegalnym
zatrudnianiem jest w sumie porównywalna zarówno w 2015r. jak i w 2016r. W zakresie praktyk
stosowanych przez pracodawców, które służyłyby obejściu przepisów prawa o legalnym
powierzeniu pracy, niezmienne od lat jest szukanie oszczędności. Funkcjonuje więc nadal
tłumaczenie, że dana osoba pracuje od dziś lub od wczoraj i świadczy pracę na podstawie
umowy cywilnoprawnej. Powyższe jest trudne do zakwestionowania przez inspektora pracy,
w szczególności kiedy sam pracownik potwierdza oświadczenie pracodawcy.
W związku z naruszeniami przepisów dotyczących legalności zatrudnienia mających
znamiona wykroczenia inspektorzy pracy podjęli wymagane prawem działania w stosunku do
osób, które popełniły wykroczenia z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
W szczególności na sprawców wykroczeń nałożono 23 mandaty na łączną kwotę 25.000zł,
skierowano też wnioski do sądu o ukaranie w stosunku do 31 osób oraz zastosowano
również 83 środki oddziaływania wychowawczego w związku popełnionymi wykroczeniami
(w postaci pouczeń i ostrzeżeń).

KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w 2016r. przeprowadzono 201
kontroli w 189 podmiotach, które powierzały pracę 784 cudzoziemcom. Kontrolami objęto
zagadnienia związane z legalnością pobytu cudzoziemców, wykonywaniem pracy przez
cudzoziemców i przestrzeganiem procedur związanych z uzyskaniem zezwoleń na pracę.
Ogólna liczba cudzoziemców objętych kontrolą w zakresie przestrzegania przepisów
dotyczących legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej wynosiła 784, z czego 284
cudzoziemców zwolnionych było z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę - pracujących
na podstawie oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, wobec
274 cudzoziemców wymagane były zezwolenia na pracę (z uwzględnieniem zarówno
cudzoziemców posiadających zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
bądź zezwolenia na pobyt czasowy jak i pracujących nielegalnie z powodu braku
wymaganego zezwolenia).
W roku 2016 w zakresie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, inspektorzy
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzili 3 wspólne kontrole
z funkcjonariuszami Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W czasie kontroli nie
stwierdzono, by cudzoziemcy świadczyli pracę nielegalnie.
Ponadto w roku 2016 w zakresie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz
zwalczania przestępczości handlu ludźmi, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Białymstoku przeprowadzili 2 wspólne kontrole z funkcjonariuszami Komendy
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Z analizy dokumentacji pokontrolnej i obserwacji podlaskiego rynku pracy w roku
2016 wynika, że pracodawcy coraz częściej powierzają pracę cudzoziemcom w związku
z brakiem pracowników niewykwalifikowanych na lokalnym rynku pracy. Usytuowanie
województwa podlaskiego przy granicy Polski sprawia, że jest ono coraz bardziej atrakcyjne
osobom przyjeżdzającym zza wschodniej granicy pod względem podjęcia pracy w różnych
branżach. Wiodącym działem gospodarki jest budownictwo, w którym jest największe
zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników do wykonywania prostych prac
budowlanych.
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W roku 2016 kontrole wykazały, że nielegalnie pracę świadczyło na terenie działania
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku 92 cudzoziemców:
- 76 obywateli Ukrainy, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę na podstawie umów
niepotwierdzonych na piśmie w 8 przypadkach, w 50 przypadkach bez wymaganych
zezwoleń na pracę oraz w 23 przypadkach na innym stanowisku lub na innych
warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,
- 14 obywateli Białorusi, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę w 9 przypadkach bez
wymaganego zezwolenia na pracę oraz w 5 przypadkach na innym stanowisku lub na
innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,
- 2 obywateli Rosji, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę w 2 przypadkach na innym
stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę.
Pozostałe nieprawidłowości związane z powierzaniem pracy zarobkowej oraz wykonywania
pracy przez cudzoziemców polegały na tym, iż:
- w 12 przypadkach nie zgłoszono cudzoziemców do ubezpieczenia społecznego,
- w przypadku 74 cudzoziemców przedsiębiorcy z opóźnieniem dopełnili obowiązku
zgłoszenia ich do ubezpieczenia społecznego,
- w 4 przypadkach przedsiębiorca nie dopełnił obowiązku informowania na piśmie
Wojewody w terminie 7 dni o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w okresie 3 miesięcy
od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę, przerwaniu przez niego pracy na
okres przekraczający 3 miesiące lub zakończeniu pracy wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem okresu ważności zezwolenia na pracę,
- w 32 przypadkach pracodawcy nie dopełnili obowiązku wypłaty cudzoziemcom
wynagrodzenia za pracę w wysokości nie niższej niż określona w zezwoleniu na pracę
lub w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę w łącznej wysokości 92.712zł.
Liczba ujawnionych nielegalnie pracujących cudzoziemców w województwie podlaskim
w roku 2016 wskazuje na wzrost tego typu zatrudniania.
Skala nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców - porównanie z rokiem 2015
2015
Liczba kontroli
167
Liczba cudzoziemców objętych kontrolą
1.122
Liczba cudzoziemców wykonujących pracę na podstawie
816
oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy
Liczba cudzoziemców wykonujących pracę na zezwolenia na pracę
232

2016
201
784
284
274

PRZESTRZEGANIE PRAW PRACOWNICZYCH CUDZOZIEMCÓW
DELEGOWANYCH DO WYKONYWANIA PRACY NA TERYTORIUM POLSKI
PRZEZ PRACODAWCÓW ZAGRANICZNYCH
W roku 2016 zostały przeprowadzone 3 kontrole w zakresie legalności zatrudnienia
i przestrzegania praw pracowniczych cudzoziemców delegowanych do wykonania pracy
na terytorium Polski przez pracodawców zagranicznych, związane z delegowaniem
pracowników do Polski w ramach świadczenia usług. Wszystkie prowadzone kontrole
dotyczyły firm mających siedzibę na terenie Turcji i delegujących swoich pracowników
na teren RP.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że dwóch pracodawców zagranicznych popełniło
wykroczenia polegające na niezłożeniu do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczeń
o delegowaniu pracowników oraz niezapewnienia minimalnych warunków zatrudnienia
(polegających na dopuszczeniu do pracy bez poddania pracowników wstępnym
profilaktycznym badaniom lekarskim oraz wstępnym szkoleniom w zakresie bhp instruktażowi stanowiskowemu i ogólnemu).
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Obaj pracodawcy za ww. wykroczenia zostali ukarani mandatami karnymi
gotówkowymi w wysokości po 1.000 zł.
Po kontrolach przeprowadzonych w dwóch firmach z Turcji skierowano pismo do
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji. W przedmiotowym piśmie informowano organ
wydający wizy o stanie faktycznym stwierdzonym przez inspektora pracy podczas kontroli.
Zastępca Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji podczas rozmowy
telefonicznej poinformował inspektora pracy o zaostrzeniu procedury związanej
z udzieleniem obywatelom Turcji wiz z prawem do pracy w Polsce. Deklarował, że nakaże im
okazywać dokumentację związaną z faktycznym celem, w jakim ma być wydana wiza w tym czy faktycznie cudzoziemcy mogą być delegowanym przez pracodawcę
zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zachowują oni miejsce stałego
pobytu za granicą, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.
W związku z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie legalności zatrudnienia
cudzoziemców stwierdzono popełnienie wykroczeń. Skierowano wnioski o ukaranie
do sądów wobec 5 pracodawców, sąd orzekł karę grzywny na łączną kwotę 20.600zł,
inspektorzy pracy zastosowali 26 mandatów karnych w łącznej wysokości 30.800zł.
W toku prowadzonych kontroli w roku 2016 przez inspektorów pracy stwierdzono,
że do najczęstszych nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców dochodzi podczas
ich przyjmowania do pracy tj. przykładowo bez dopełnienia obowiązku rejestracji
oświadczeń, na innych warunkach niż określone w oświadczeniu oraz bez potwierdzania na
piśmie warunków zatrudnienia. Doprowadzały do tego osoby powierzające im pracę
i zatrudniani obcokrajowcy nie mieli na to wpływu.
Nieznajomość przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, w tym sankcje
wiążące się z nielegalnym zatrudnieniem oraz strach przed utratą właśnie rozpoczętej lub
zdobytej posady powodują, że osoby te łamiąc postanowienia zezwolenia na pracę lub
korzystając z oświadczeń wydanych przez innego przedsiębiorcę niż obecny, w sposób
mniej lub bardziej nieświadomy narażają się na negatywne konsekwencje. Problem
nagminnego naruszania przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców, na terenie
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku widocznie wzrósł. Zaobserwowany trend
w branży budowlanej do powierzania pracy cudzoziemcom bez dopełnienia obowiązków
rejestracji oświadczeń, na innych warunkach niż określone w oświadczeniu oraz bez
potwierdzania na piśmie warunków zatrudnienia, jest spowodowane w większości
przypadków nagłym zapotrzebowaniem na niewykwalifikowanych pracowników do prostych
prac budowlanych.

STOSUNEK PRACY
UMOWY TERMINOWE
W 2016 r. szczególną uwagę zwracano na stosowanie przepisów Kodeksu w pracy
w zakresie zawierania umów o pracę na czas określony w celu sprawdzenia czy pracodawcy
stosują w sposób prawidłowy znowelizowane przepisy, które weszły w życie z dniem
22 lutego 2016r. Nowa regulacja w zakresie nawiązywania umów o pracę na czas określony
miała za zadanie przeciwdziałać nadużywaniu zatrudnienia terminowego pracowników.
Kontrole dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy
w zakresie zawierania umów terminowych przeprowadzano w okresie od 01.07.2016r.
do 31.12.2016r. Kontrolami objęto 53 pracodawców, zatrudniających łącznie 2.528 osób
w ramach stosunku pracy, w tym 1.240 kobiet.
W ramach kontroli przeprowadzonych w 2016r. ustalono, że w kontrolowanych
podmiotach zawarto 700 umów o pracę na czas określony. Znaczną większość umów
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o pracę na czas określony stanowią umowy o pracę zawarte: na okres „powyżej 6 miesięcy
do roku” - 144 umowy (około 21%), na okres „powyżej roku do 33 miesięcy” - 288 umów
(około 41%) oraz na okres „powyżej 33 miesięcy do 5 lat” - 177 umów (około 25%).
Nie można też bagatelizować liczby 50 umów o pracę zawartych na okres „powyżej 5 lat”.
Przedstawione powyżej dane jedynie potwierdzają zasadność wprowadzonych ograniczeń
co do czasookresu zawieranych umów o pracę na czas określony. Część z przedstawionych
powyżej umów o pracę zawartych na czas określony z upływem czasu przekształci się
z mocy prawa na umowy o pracę na czas nieokreślony, niektóre z przedstawionych powyżej
umów będą wliczane do czasookresu 33 miesięcy związanych z przekształceniem umów
o pracę na czas nieokreślony.
Analiza zawartych umów o pracę na czas określony wykazała, że na 700 umów
o pracę, tylko 4 zostały zawarte w celu zastępstwa pracownika w czasie jego
usprawiedliwionej nieobecności w pracy, natomiast tylko 14 umów były to umowy zawarte
w przypadku, gdy pracodawca wskazał obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.
Sprawdzono też 94 umowy o pracę na okres próbny. W 3 zakładach stwierdzono
uchybienie polegające na jednodniowym przekroczeniu okresu zawarcia umowy
(nieprawidłowe wyznaczenie czasu trwania umowy).
Z przeprowadzonych w 2016r. kontroli wynika, że najczęstsze uchybienia
pracodawców dotyczą informacji o warunkach zatrudniania w trybie art. 29 § 3 Kodeksu
pracy, ewentualnie informacji o zmianie warunków zatrudnienia w trybie art. 29 § 32 Kodeksu
pracy, udzielanych w zakresie okresów wypowiedzenia umów o pracę.
W ramach przeprowadzonych 53 kontroli skierowano do pracodawców 19 wniosków
zawartych w wystąpieniach, dotyczących informacji o warunkach zatrudniania w trybie
art.29 § 3 Kodeksu pracy, ewentualnie informacji o zmianie warunków zatrudnienia
w trybie art.29 § 32 Kodeksu pracy. Do pracodawców skierowano również wnioski
w wystąpieniach dotyczycące niezawierania umów o pracę na okres próbny dłuższy
niż 3 miesiące.
W ramach przeprowadzonych kontroli inspektorzy nie kwestionowali tzw. obiektywnej
przyczyny leżącej po stronie pracodawcy, wynikającej z treści art. 251 § 4 pkt.4 KP bądź też,
nie spotkali się z ww. zagadnieniem podczas kontroli.
Zgodnie z art. 251 § 5 KP pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego
inspektora pracy w formie pisemnej lub elektronicznej o zawarciu umowy o pracę w związku
z istnieniem obiektywnych przyczyn po jego stronie, wraz ze wskazaniem tych przyczyn,
w terminie 5 dni roboczych od jej zawarcia. Kontrole nie wykazały, aby obowiązek
zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o zawarciu „pozalimitowej” umowy na czas
określony w warunkach istnienia przyczyn obiektywnych był przez pracodawców naruszany.

BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI CYWILNOPRAWNYCH FORM ZATRUDNIENIA
Ponieważ doświadczenia z ostatnich lat wskazują na nadużywanie cywilnoprawnych
form zatrudnienia kosztem umów o pracę, to każdego roku w harmonogramach realizacji
zadań Państwowej Inspekcji Pracy kontrole z tego zakresu ujęte są jako odrębne zadanie
dotyczące branż, w których najczęściej ma miejsce zawieranie umów nazwanych potocznie
,,śmieciowymi’’.
W 2016 roku realizowany był temat kontrolny „Przestrzeganie zakazu zawierania
umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy
w budownictwie”. Przeprowadzono łącznie 60 kontroli u 59 pracodawców i przedsiębiorców
branży budowlanej nie będących pracodawcami. Łączna liczba pracujących w tych
podmiotach to 439 osób, w tym 223 zatrudnionych pracowników oraz 192 osoby wykonujące
pracę na podstawie umów cywilnoprawnych i 5 osób wykonujących pracę w ramach
samozatrudnienia.
W trakcie tych kontroli zbadano zgodność zawartych umów cywilnoprawnych
z charakterem wykonywanej pracy i nieprawidłowości stwierdzono w 35 podmiotach
w stosunku do 62 umów zlecenia i o dzieło zawartych z zatrudnionymi tam osobami. W celu
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ich wyeliminowania stosowano możliwe do zastosowania środki prawne takie jak polecenia
czy wystąpienia.
W trakcie kontroli 12 pracodawcom wydano polecenia zastąpienia umowami o pracę
umów zlecenia zawartych z 16 osobami, a w przypadku 10 pracodawców polecenia
dotyczyły zawarcia umów o pracę z 20 osobami zatrudnionymi na podstawie umowy
o dzieło. Wydane w trakcie kontroli polecenia zostały wykonane.
Natomiast po zakończeniu czynności kontrolnych do 35 pracodawców skierowano
wystąpienia w tym samym zakresie, dotyczące 26 osób (18 - z którymi zawarto umowy
zlecenie i 8 - umowy o dzieło). Kierowano też wystąpienia zawierające wnioski profilaktyczne
dotyczące wyeliminowania naruszeń w zakresie rodzaju zawieranych umów w przyszłości.
W wyniku skierowanych środków prawnych, pracodawcy poinformowali
inspektorów pracy o ich wykonaniu lub organy PIP sprawdziły ich realizację. Na tej
podstawie ustalono, że potwierdzono zatrudnienie na podstawie umów o pracę 58 osobom
z 62 zakwestionowanych umów.
W związku z popełnionymi wykroczeniami, w stosunku do 4 osób zastosowano
grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie z art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy na
kwotę łączną 6.000 zł, w stosunku do 14 sprawców wykroczeń poprzestano na zastosowaniu
środka oddziaływania wychowawczego. Wniosków o ukaranie do sądu nie kierowano.
Wynikało to głównie z tego, że zdecydowana większość sprawców wykroczeń niezwłocznie
dostosowała się do poleceń i wystąpień inspektorów pracy, zawierając z osobami
zatrudnianymi umowy o pracę.
Poza kontrolami specjalistycznymi dotyczącymi wyłącznie omawianego zagadnienia,
kwestie prawidłowości zawieranych umów były również przedmiotem innych kontroli,
w wyniku których składano też do sądu powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy.

POWÓDZTWA O USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY
W 2016r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku inspektorzy pracy wnieśli
do sądu pracy łącznie 11 powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz 11 osób,
z którymi łącznie zawarte były 22 umowy zlecenia. W 2016r. w sprawach, w których
inspektorzy pracy OIP Białystok kierowali do sądu pracy powództwa o ustalenie istnienia
stosunku pracy wystąpił 1 przypadek świadczenia pracy bez jakiejkolwiek umowy przez
osobę, na rzecz której wniesiono powództwo. W okresie tym nie miały natomiast miejsca
sytuacje świadczenia pracy przez takie osoby na podstawie umowy o dzieło oraz innej
umowy cywilnoprawnej, jak też w ramach własnej działalności gospodarczej.
Liczba pracodawców, którzy w omawianym okresie zawarli umowy cywilnoprawne
z osobami, na rzecz których wniesiono powództwo kształtowała się następująco:
- 4 pracodawców, na rzecz których osoby świadczyły pracę na podstawie umowy zlecenia,
- 1 pracodawca, który nie zawarł żadnej umowy z osobą świadczącą pracę na jego rzecz.
Dotychczas w postępowaniu przed sądami pracy zapadło 7 wyroków ustalających
istnienie stosunku pracy, które dotyczyły 7 osób, z których 5 wyroków jest już prawomocnych.
Sąd pracy wydał w okresie sprawozdawczym 1 wyrok oddalający powództwo wniesione przez
inspektora pracy na rzecz 1 osoby, który jest również wyrokiem prawomocnym.
W 1 przypadku sąd pracy wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w związku
z zawarciem przez strony ugody. Rozstrzygnięcie to dotyczyło 1 osoby.
Do chwili obecnej w przypadku 2 powództw wniesionych przez inspektora pracy
o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz 2 osób, nie zapadły jeszcze żadne
rozstrzygnięcia.
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYPŁATY
WYNAGRODZENIA
Państwowa Inspekcja Pracy każdego roku zwraca szczególną uwagę na kwestię
realizacji przez pracodawców obowiązku wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń
ze stosunku pracy. Wyrazem tego jest fakt wyznaczania jako jednego z zadań centralnych
harmonogramu pracy PIP tematu kontrolnego w tym zakresie. Również w 2016 roku
w ramach realizacji tego zadania w części kontroli dokonywano szczegółowych ustaleń
w zakresie prawidłowości obliczania i wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń
pracowniczych. Kontrole te wykazały, że nadal występują różnego rodzaju naruszenia
przepisów dotyczących ochrony wynagrodzenia za pracę, w tym dotyczące nieprawidłowego
obliczania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentów, dokonywania
bezpodstawnych potrąceń wynagrodzenia, niewypłacania dodatków, zwłaszcza za pracę
w godzinach nadliczbowych i porze nocnej, nieterminowego wypłacania wynagrodzenia.
Niezależnie od tych specjalistycznych ustaleń kontrolnych, zagadnienia dotyczące wypłaty
wynagrodzenia sprawdzane były też w trakcie znacznej części kontroli przeprowadzonych
w 2016 roku, w tym w kontrolach związanych z badaniem skarg i wniosków pracowniczych.
Wielokrotnie kontrole takie wykazywały istotne naruszenia przepisów w zakresie
terminu, naliczania i wypłaty różnego rodzaju świadczeń pracowniczych. Stwierdzano
również pojedyncze przypadki zaniżenia czy też niewypłacenia jakiegoś świadczenia oraz
formalne uchybienia w tym dotyczące tworzenia i treści regulaminów wynagradzania.
W celu wyeliminowania opisanych naruszeń inspektorzy pracy skierowali wystąpienia
do 968 pracodawców, co stanowi 32,2% objętych kontrolami. Wystąpienia te zawierały 1.831
wniosków, w większości dotyczących przeliczenia wadliwie naliczonego wynagrodzenia,
w tym za urlop wypoczynkowy, naliczenia różnego rodzaju dodatków do wynagrodzenia
i świadczeń jednorazowych takich jak odprawy, nagrody i ekwiwalenty, a także o charakterze
formalnym i profilaktycznym, przykładowo wskazujących na obowiązek terminowego
wypłacania wynagrodzenia. Kwota objęta wnioskami w wystąpieniach to 2.396.045zł dotyczyła 6.130 pracowników.
W przypadku, kiedy kontrole wykazały niewypłacanie naliczonego wynagrodzenia
za pracę oraz innych świadczeń w całości lub w części, inspektorzy pracy stosowali w celu
spowodowania wypłaty należności decyzje wypłaty wynagrodzenia oraz polecenia wydawane w trakcie czynności kontrolnych. W wyniku stwierdzenia takich naruszeń jeszcze
w trakcie kontroli 81 pracodawcom wydano polecenia ustne wypłacenia kwoty 1.091.203zł
różnego rodzaju należności dla 964 pracowników.
Ponadto do 46 pracodawców (1,5% objętych kontrolami) skierowano nakazy
zawierające 230 decyzji zobowiązujących do wypłaty głównie wynagrodzenia za pracę, na
kwotę 4.036.782zł dla 2.217 pracowników.
Łączna kwota należności, które powinny być wypłacone 9.311 pracownikom
w wyniku skierowanych do pracodawców wystąpień, poleceń ustnych i decyzji płacowych
wyniosła 7.524.030 zł i w porównaniu do 2015r. jest znacznie wyższa (4.194.094zł w 2015r.).
Porównanie danych liczbowych z 2016 roku do roku ubiegłego wskazuje na
zwiększenie wykazanej kontrolami łącznej kwoty niewypłaconego wynagrodzenia i innych
świadczeń i to zarówno w części objętej wystąpieniami, jak też poleceniami ustnymi
i nakazami. Większa też była liczba pracodawców do których te środki skierowano.
W przypadku decyzji płacowych, liczba pracodawców, do których je skierowano wzrosła
w stosunku do 2015 roku o 13, przy czym jest identyczna jak w 2014 roku, w którym decyzje
takie skierowano również do 46 pracodawców. Biorąc pod uwagę te zmienne dane, trudno
jest wyciągać wiążące wnioski dotyczące takiego stanu rzeczy. Niewątpliwie na kwotę
świadczeń pracowniczych objętych wnioskami wpłynęło to, że część pracodawców miało
poważne problemy finansowe uniemożliwiające dokonywanie terminowej wypłaty
wynagrodzenia za pracę. Z reguły pracodawcy mający problemy finansowe kontrolowani
są po kilka razy - w 2016 roku dotyczyło to 12 pracodawców o średniej i małej liczbie
pracowników.
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Podobnie jak w latach poprzednich, decyzje płacowe kierowane były głównie
do przedsiębiorców sektora prywatnego, w tym działających w formie spółek prawa
handlowego i cywilnego. Tylko w kilku przypadkach adresatami takich decyzji były
spółdzielnie. Nie kierowano ich do jednostek sfery budżetowej.
Natomiast wystąpienia w sprawie wypłacenia należności pracowniczych dotyczyły
głównie takich świadczeń jak dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych, inne dodatki
do wynagrodzenia, wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Świadczenia te były
z reguły zaniżane lub w ogóle niewypłacane, a więc przed wypłaceniem należało je naliczyć.
Podstawową przyczyną większości stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień dotyczących
naliczania i wypłacania dodatków za godziny nadliczbowe, wynagrodzenia i ekwiwalentów
za urlop była nieznajomość przepisów prawa pracy przez pracodawców i inne osoby
działające w ich imieniu, błędne ich interpretowanie oraz lekceważenie tych przepisów lub
ich celowe omijanie w celu obniżenia kosztów prowadzenia działalności.
W wyniku kontroli sprawdzających oraz w oparciu o odpowiedzi pracodawców
stwierdzić można, że większość pracodawców zrealizowała środki prawne wydane w celu
wyegzekwowania należności z tytułu wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń. Łącznie
pracodawcy wypłacili 6.428.152zł (85% kwoty objętej środkami prawnymi) różnego rodzaju
należności dla 8.941 pracowników (96%, których dotyczyły wydane środki prawne),
w szczególności:
- 838 pracodawców, do których skierowano wystąpienia wypłaciło 2.396.045zł - 6.130
pracownikom,
- 81 pracodawców w wyniku realizacji poleceń ustnych wypłaciło 1.091.203zł różnego
rodzaju należności 964 pracownikom,
- 34 pracodawców spośród 46 wykonało 177 decyzji płacowych w całości lub części,
wypłacając 1.847 pracownikom 2.940.904zł głównie należne wynagrodzenie za pracę.
Pomimo podjętych środków prawnych, nie udało się wyegzekwować wypłacenia
1.095.878zł. Kwota ta dotyczy głównie wynagrodzenia za pracę ujętego w nakazach wypłaty,
z czego większość nie wypłacono przez pracodawców będących w trudnej sytuacji
finansowej, do których w wyniku kolejnych kontroli kilkakrotnie kierowano nakazy wypłaty
w związku z utrzymującymi się trudnościami ekonomicznymi. Ponieważ trudności te nie
spowodowały upadłości lub likwidacji pracodawców, w celu wyegzekwowania zaległych
wypłat w stosunku do 6 pracodawców wszczęto postępowanie egzekucyjne, które tylko
częściowo przyniosło pozytywny rezultat. Działania zmierzające do pełnej realizacji
obowiązku wypłaty wynagrodzenia są i będą nadal prowadzone i w każdym przypadku
niewypłaconego wynagrodzenia zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne zmierzające
do realizacji decyzji.
Dopiero likwidacja działalności i utrata statusu pracodawcy skutkuje uznaniem
wydanych decyzji za bezprzedmiotowe, a tym samym nie ma możliwości prowadzenia
działań egzekucyjnych. W 2016 roku miał miejsce jeden taki przypadek.
Ponieważ naruszanie przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia i innych
świadczeń jest czynem mającym znamiona wykroczenia przeciwko prawom pracownika,
inspektorzy pracy podjęli wymagane prawem działania w zakresie ścigania tych wykroczeń.
W szczególności 221 sprawców tych wykroczeń ukarano mandatami na łączną kwotę
274.900zł. Ponadto skierowano wnioski do sądu o ukaranie w stosunku do 23 osób, w tym
14 pracodawców. Sądy ukarały sprawców wykroczeń na łączną kwotę 58.500zł. W związku
popełnionymi wykroczeniami w stosunku do 137 osób zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego w postaci pouczeń i ostrzeżeń.
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE CZASU PRACY
Stan przestrzegania przepisów o czasie pracy sprawdzany jest podczas kontroli
pracodawców wszystkich branż, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Część
szczegółowych kontroli dotyczyła wyłącznie zagadnień czasu pracy, kontynuowano
wyspecjalizowane kontrole czasu pracy kierowców, sprawdzano przestrzeganie zakazu
pracy w święta w placówkach handlowych.
Ogółem w 2016r. na terenie województwa podlaskiego w zakresie przepisów o czasie
pracy stwierdzono różnego rodzaju nieprawidłowości u 1.167 pracodawców, co stanowi
38,8% ogółu objętych kontrolami (dla porównania w 2015r. - 37,4% w 2014r. - 33,9%,
w 2013r. - 33,2%).
Wyniki kontroli wskazują, że u wielu pracodawców nieprawidłowości w zakresie czasu
pracy mają charakter formalnoprawny lub stwierdzane uchybienia występowały incydentalnie
i nie dotyczyły ogółu zatrudnionych u tych pracodawców. Uchybienia formalnoprawne
polegały głównie na nieokreślaniu przez pracodawców obowiązujących rozkładów
i systemów czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego w regulaminach i układach zbiorowych
pracy oraz obwieszczeniu, lub niewydawanie obwieszczenia w tym zakresie, co stwierdzono
u 606 pracodawców (20% ogółu podmiotów objętych kontrolami).
Również, podobnie jak w latach poprzednich, nie jest przestrzegany obowiązek
ustalenia w umowie o pracę pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy, za które pracownikowi
przysługuje prawo do dodatku, jak za pracę w godzinach nadliczbowych, co stwierdzono
u 286 pracodawców (11% objętych kontrolami) w stosunku do 528 pracowników.
Tak jak w latach ubiegłych, wielu pracodawców nadal narusza przepisy dotyczące
ewidencjonowania czasu pracy. Brak ewidencji czasu pracy stwierdzono u 162 pracodawców
(5,4% objętych kontrolami) w stosunku do 884 pracowników, a nierzetelne prowadzenie
ewidencji - u 370 pracodawców (12,3% objętych kontrolami) w stosunku do 3.473
pracowników. Dzieje się tak głównie w małych, prywatnych zakładach, często handlowousługowych oraz w budownictwie. Trudno jest więc ocenić jakiego rodzaju naruszenia
przepisów o czasie pracy i na jaką skalę występują u tych pracodawców.
Najbardziej rażące naruszenia przepisów o czasie pracy mające wpływ na ograniczanie
prawa do wypoczynku pracowników dotyczyło niezapewnienia 2.458 pracownikom przeciętnie
5 - dniowego tygodnia pracy oraz niezapewnienia dnia wolnego w zamian za pracę w dniu
dodatkowo wolnym od pracy, przez 250 pracodawców (8,3% objętych kontrolami). Inne istotne
naruszenia nie występowały już tak często i dotyczyły:
- powtórnego zatrudniania w tej samej dobie 766 pracowników przez 86 pracodawców,
- niezapewnienia 11- godzinnego odpoczynku dobowego przez 99 pracodawców
dla 1.692 pracowników,
- niezapewnienia 35 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu przez
53 pracodawców dla 352 pracowników,
- nieudzielania raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy 300 pracownikom przez
47 pracodawców,
- zatrudniania 126 pracowników w godzinach nadliczbowych powyżej dopuszczalnej liczby
przeciętnie w tygodniu przez 25 pracodawców, oraz 169 pracowników w godzinach
nadliczbowych powyżej dopuszczalnego rocznego limitu przez 16 pracodawców.
Marginalnymi były przypadki zatrudniania pracowników w niedziele i święta bez udzielania
innego dnia wolnego w tygodniu oraz naruszania przepisów w zakresie zatrudniania w porze
nocnej.
Pomimo wprowadzenia znowelizowanymi przepisami obowiązku tworzenia rozkładów
czasu pracy dla danego pracownika, wielu przedsiębiorców nie ma nadal świadomości
istnienia takiego obowiązku albo nie ma wystarczającej wiedzy jak ten obowiązek powinien
być prawidłowo realizowany. Potwierdzają to wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2016.
Przypadki nietworzenia rozkładów czasu pracy i nieprawidłowości przy ich tworzeniu
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i przekazywaniu pracownikom stwierdzono u 268 pracodawców (9% objętych kontrolami)
w stosunku do 6.335 pracowników.
W zakresie wdrażania bardziej elastycznej organizacji czasu pracy w zakładach nadal
nie stwierdza się, aby pracodawcy korzystali z nowych rozwiązań prawnych na większą skalę.
W OIP w Białymstoku w 2016r. zarejestrowano 12 porozumień dotyczących
przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy (w 2015 porozumienie zgłosiło
8 pracodawców, w 2014r. - 21 podmiotów, w 2013r. - 30 podmiotów). Tym samym należy
stwierdzić, że pomimo dłuższego okresu obowiązywania nowych przepisów o czasie pracy
nie nastąpił wzrost zainteresowania stosowaniem nowych regulacji. Większość zgłoszonych
w 2016r. porozumień dotyczy przedłużenia okresu rozliczeniowego na okres 12 miesięcy.
Stosowanie w praktyce przedłużonych okresów rozliczeniowych czasu pracy było
w ramach kontroli czasu pracy jednym z badanych zagadnień i stwierdzono
1 nieprawidłowość, w zakresie trybu wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego
czasu pracy, polegającą na niepoinformowaniu o tym fakcie okręgowego inspektora pracy.
Ponadto kontrole wykazały nieprawidłowości przy wprowadzaniu przerywanego
systemu czasu pracy, co stwierdzono w przypadku 5 pracodawców dla 16 pracowników.
Analiza kontroli z zakresu czasu pracy wskazuje na występowanie tego samego rodzaju
nieprawidłowości na porównywalnym poziomie jak w 2015r. Podstawowe przyczyny
naruszania przez pracodawców przepisów o czasie pracy są również podobne, tj:
- nieznajomość przepisów i nieumiejętność ich interpretacji,
- lekceważenie wymogów Kodeksu pracy,
- celowe omijanie i nieprzestrzeganie przepisów w celu obniżenia kosztów zatrudnienia
pracowników i osiągnięcia maksymalnego zysku w jak najkrótszym czasie.
Zaznaczyć należy, że w wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wyeliminowali
większość stwierdzonych naruszeń.
Naruszanie przepisów o czasie pracy jest czynem mającym znamiona wykroczenia
przeciwko prawom pracownika, inspektorzy pracy podjęli więc wymagane prawem działania
w zakresie ścigania tych wykroczeń. W szczególności 187 sprawców tych wykroczeń
ukarano mandatami na łączną kwotę 218.300 zł. Ponadto skierowano wnioski do sądu
o ukaranie w stosunku do 5 osób, które zostały ukarane w postępowaniu wykroczeniowym
na łączną sumę 11.000zł, a w stosunku do 105 osób zastosowano środki oddziaływania
wychowawczego w postaci pouczeń i ostrzeżeń.

PRZESTRZEGANIE ZAKAZU PRACY W ŚWIĘTA W PLACÓWKACH
HANDLOWYCH
W związku z realizacją zadania dotyczącego przestrzegania zakazu pracy w święta w placówkach handlowych prowadzono zmasowane kontrole w dniach 15.08. i 11.11.2016r.
W tych dniach inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku byli obecni
odpowiednio: w 93 placówkach handlowych (w tym 1 placówka wielkopowierzchniowa)
prowadzących sprzedaż 15 sierpnia i w 80 sklepach otwartych w dniu 11 listopada (w tym
w 2 sklepach wielkopowierzchniowych).
W znacznej części sklepów pracę wykonywali ich właściciele (w tym prowadzący
jednoosobowo działalność gospodarczą), lub osoby zatrudniane na podstawie umów
cywilnoprawnych, w tym jednorazowo w dniach świątecznych. Ponieważ nie wszyscy
z wizytowanych przedsiębiorców podlegali kontroli ze względu na prowadzenie
jednoosobowej działalności gospodarczej, przeprowadzono łącznie 95 kontroli
u 88 przedsiębiorców (w tym 3 sklepy wielkopowierzchniowe). W kilku przypadkach w dniach
15.08. i 11.11.2016r. kontroli poddano tych samych pracodawców ze względu na
stwierdzone naruszenia przepisów Kodeksu pracy.
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Przeprowadzone kontrole wykazały naruszenie zakazu pracy w święto poprzez
zatrudnianie 21 pracowników w dniach świątecznych łącznie przez 15 pracodawców.
W dniu 15 sierpnia w 5 placówkach handlowych pracę świadczyło 6 pracowników
zatrudnionych na podstawie umów o pracę, natomiast 11 listopada w 10 sklepach pracę
świadczyło 15 pracowników. W pozostałych placówkach handlowych, objętych kontrolą
w ramach prowadzonego tematu pracę świadczyli osobiście pracodawcy, ich bliscy oraz
osoby, którym powierzono pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym jednorazowo
w dniach świątecznych.
W związku ze stwierdzonymi przypadkami naruszenia zakazu pracy w święto, oraz
innymi
naruszeniami
przepisów
prawa
pracy
inspektorzy
pracy
skierowali
do 25 pracodawców wystąpienia dotyczące wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
Ponadto ukarali mandatami karnymi 18 pracodawców na kwotę 18.600 zł, a w stosunku
do 3 zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.
Należy zaznaczyć, że zakaz zatrudniania pracowników w placówkach handlowych
w święta naruszany był wyłącznie przez pracodawców prowadzących niewielkie sklepy
osiedlowe. W przypadku większych sklepów przestrzega się zakazu pracy w święta. Dotyczy
to również sklepów należących do sieci handlowych, w tym placówek
wielkopowierzchniowych, które co do zasady są w święta zamknięte. Zdarzają się wyjątki,
kiedy sklepy takie są otwarte, ale przedsiębiorcy wykorzystują w tym przypadku przeważnie
siłę najemną z zewnątrz, w tym osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych
przez agencje pracy tymczasowej.
Na podkreślenie zasługuje to, że inspektorzy pracy nie spotkali w trakcie kontroli
kilkakrotnego łamania zakazu pracy w święta przez tych samych pracodawców (ponowne
kontrole pracodawców, u których wcześniej stwierdzono takie naruszenia nie wykazały
nieprawidłowości w tym zakresie).
Pracodawcy kontrolowanych podmiotów jako przyczynę nie przestrzegania zakazu
pracy w święto wskazują możliwość dodatkowego zarobku. Powyższe podają zarówno
pracodawcy, naruszający przepis art. 1519a Kodeksu pracy, jak również pracodawcy, którzy
tego dnia powierzają pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, lub angażują tego dnia
siebie i swoich bliskich do pracy w sklepach. Najczęściej są świadomi przepisów, wiedzą, że
naruszenie przepisu art. 1519a Kodeksu pracy jest wykroczeniem przeciwko prawom
pracownika, za które inspektor pracy może nałożyć mandat karny. Podnoszą jednak,
że trudno im konkurować ze sklepami wielkopowierzchniowymi, zwłaszcza w dzień
powszedni, a tego dnia są zamknięte więc to dla nich szansa na dodatkowy zarobek. Część
pracodawców, najczęściej osobiście wykonujących prace w dni świąteczne, twierdzi, że
dopóki handel w święto nie będzie w ogóle zakazany będą otwierać sklepy ze względu na
ten dodatkowy zarobek. Z informacji uzyskanych od pracodawców w mniejszych
miejscowościach wynika, że ludzie przyzwyczajają się do zakazu pracy w święta i klientów
jest coraz mniej. Inni podają, że w dni świąteczne mają stałych klientów, którzy wiedzą
że tego dnia, mimo święta, zrobią zakupy.
Również w ocenie inspektorów pracy przyczyną nie przestrzeganie przepisu art.1519a
Kodeksu pracy, w którym określono zakaz pracy w święta w placówkach jest chęć uzyskania
dodatkowych dochodów.

KONTROLE W ZAKRESIE CZASU PRACY KIEROWCÓW
Przeprowadzone w roku 2016 kontrole były realizowane w ramach Krajowej Strategii
Kontroli przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku oraz
czasu pracy kierowców. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez skontrolowanie przez
inspektorów pracy 19 pracodawców zatrudniających kierowców, w trakcie których dokonano
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analizy 7.590 dni pracy kierowców. Skontrolowano łącznie 175 pracowników zatrudnionych
na stanowisku kierowcy.
Wszyscy kontrolowani pracodawcy okazali inspektorowi pracy wykresówki
z przyrządów rejestrujących zainstalowanych w samochodach. W jednym przypadku
pracodawca okazał wykresówki, które nie zawierały wszystkich danych o aktywności
kierowcy. Pracodawcy posiadający pojazdy wyposażone w tachografy cyfrowe udostępnili
inspektorom pracy do kontroli dane odczytane z tych tachografów i kart kierowców.
Skontrolowano 19 pracodawców, natomiast u 18 pracodawców stwierdzono
naruszenia przepisów w zakresie kontrolowanego tematu.
Kontrole wykazały następujące nieprawidłowości:
- przekroczenie limitu jazdy dziennej - stwierdzono u 5 pracodawców co stanowi 26%
z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli, zaś liczba naruszeń wyniosła 22 i dotyczyła
8 kierowców,
- przekroczenie limitu jazdy dwutygodniowej - stwierdzono u 1 pracodawcy odnośnie
1 kierowcy, zaś liczba naruszeń wyniosła 1,
- niezapewnienie wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż
4,5 godziny - stwierdzono u 6 pracodawców (tj. 32 % z ogólnej liczby przeprowadzonych
kontroli) dla 7 kierowców , zaś liczba naruszeń wyniosła 21,
- niezapewnienie odpoczynku dziennego - stwierdzono u 13 pracodawców (tj. 68%
z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli) dla 24 kierowców, zaś liczba naruszeń
wyniosła 42,
- niezapewnienie
odpoczynku tygodniowego - stwierdzono u 4 pracodawców
(tj. 21% z ogólnej liczby kontroli) dla 5 kierowców, zaś liczba naruszeń wyniosła 5,
- nieprowadzenie ewidencji czasu prac dla celów naliczenia wynagrodzenia - stwierdzono
u 3 pracodawców dla 27 kierowców, natomiast uchybienia w tym przedmiocie
stwierdzono u 3 pracodawców - dotyczyły 10 kierowców,
- nieprzestrzeganie dopuszczalnego limitu tygodniowego czasu pracy kierowcy,
przeciętnie 48 godzin łącznie z godzinami nadliczbowymi w przyjętym okresie
rozliczeniowym - stwierdzono u 1 pracodawcy dla 1 kierowcy a liczba godzin, która
spowodowała przekroczenie wyniosła 1,
- nieprzestrzeganie obowiązku zapewnienia przerw po 6 godzinach pracy kierowców stwierdzono u 1 pracodawcy dla 4 kierowców,
- nieprzestrzeganie przepisów dotyczących maksymalnego dobowego czasu pracy, jeśli
praca wykonywana jest w porze nocnej - stwierdzono u 9 pracodawców dla 24 kierowców
a liczba stwierdzonych nieprawidłowości wyniosła 128 dni.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano do 18 pracodawców
wystąpienia zawierające 31 wniosków w celu wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości.
16 pracodawców poinformowało o wykonaniu 26 wniosków w stosunku do 154
zatrudnianych pracowników zapewniając o przestrzeganiu przepisów w przyszłości.
W stosunku do 14 pracodawców, u których zostały wykazane przekroczenia czasu
prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i czasu odpoczynku wydano decyzje
administracyjne o nałożeniu kar pieniężnych na łączną kwotę 31.000,00 zł.
Ponadto w związku ze stwierdzonymi wykroczeniami podczas czynności kontrolnych
nałożono na 4 pracodawców mandaty na łączną kwotę 4.000,00zł. W roku
sprawozdawczym nie kierowano wniosków do sądu karnego. W stosunku do 3 pracodawców
zastosowano środek wychowawczy.
Oceniając wyniki kontroli stwierdzić można, że powodem powstania opisanych
nieprawidłowości są przeważnie zaniedbania leżące głównie po stronie pracodawców,
niekiedy zaś kierowców. Przyczyną jest zwłaszcza niedostateczna znajomość przepisów,
a niekiedy celowe ich omijanie w celu zwiększenia efektywności przewozów. Prawidłowe
zarządzanie firmą oraz wykonywanie czynności przewozowych w zakresie czasu jazdy,
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czasu postoju, wymaganych przerw i czasu odpoczynku kierowców zgodnie
z obowiązującymi przepisami wiąże się z systematycznym pogłębianiem przez pracodawców
jak i pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy między innymi przepisów:
Rozporządzenia UE 561/09, ustawy o czasie pracy kierowców, a niestety zainteresowani, jak
twierdzą nie mają na to czasu.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW W ZAKRESIE URLOPÓW
WYPOCZYNKOWYCH
W 2016 roku naruszenia przepisów o urlopach wypoczynkowych stwierdzono
u 414 pracodawców, co stanowi 13,8% objętych kontrolami. Naruszenia te miały miejsce
w stosunku do 5.228 pracowników.
Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły:
- dzielenia pracownikom urlopu wypoczynkowego na części, z których żadna nie
obejmowała 14 kolejnych dni kalendarzowych, co stwierdzono w 209 zakładach
dla 1.091 pracowników,
- nieudzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym
pracownik nabył do niego prawo w 85 zakładach 2.028 pracownikom,
- nieudzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego najpóźniej do dnia 30 września
następnego roku kalendarzowego w 95 zakładach 780 pracownikom.
Rzadko występowały inne nieprawidłowości, od jednego do kilkunastu przypadków danego
rodzaju naruszeń.
Wyniki kontroli są całkowicie zbliżone do danych z roku 2015. Podobne są również
przyczyny zaistniałych nieprawidłowości i są to:
- nieznajomość
przepisów
prawa
pracy
dotyczących
problematyki
urlopów
wypoczynkowych ze strony pracodawcy,
- niewłaściwa interpretacja przepisów,
- niedostateczna obsada stanowisk pracy, oszczędności w kosztach zatrudnienia
pracownika co sprawia, że pracodawca nie przewiduje z tych powodów zastępstwa za
pracownika korzystającego, np. z urlopu wypoczynkowego, zwolnienia lekarskiego.
W celu przywrócenia naruszonego porządku prawnego inspektorzy pracy skierowali
do 413 pracodawców wystąpienia, w których wnosili o przestrzeganie przepisów o urlopach,
w szczególności o udzielenie zaległych urlopów.
W efekcie 360 pracodawców poinformowało o wyeliminowaniu 488 naruszeń
w stosunku do 4.930 pracowników, w szczególności 87 pracodawców udzieliło zaległy urlop
759 pracownikom.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY
RODZICIELSTWA
W 2016 roku naruszenia przepisów w zakresie uprawnień pracownika związanych
z rodzicielstwem stwierdzono jedynie u 32 pracodawców, co stanowi 1,1% objętych kontrolami.
Naruszenia te miały miejsce w stosunku do 322 pracowników.
Kontrole wykazały nieliczne przypadki naruszeń dotyczących uprawnień związanych
z rodzicielstwem, zwykle o charakterze formalnym, w tym brak opracowanego wykazu prac
wzbronionych kobietom - w 4 zakładach oraz nieprawidłowa treść wykazu - w 7 zakładach.
Istotne naruszenia wystąpiły jedynie u 2 pracodawców i miały charakter jednostkowy,
tj. w 1 przypadku pracodawca nie przedłużył pracownicy umowy o pracę na czas określony do
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dnia porodu, a inny pracodawca zatrudniał pracownicę w ciąży w godzinach nadliczbowych.
Interwencje inspektorów pracy spowodowały przywrócenie naruszonego porządku
prawnego.
Głównymi przyczynami nielicznych naruszeń przez pracodawców przepisów
dotyczących uprawnień pracowników związanych z ochroną rodzicielstwa jest nieznajomość
przepisów prawa pracy.
Przeprowadzone kontrole pokazały, iż większość pracodawców w sposób prawidłowy
interpretuje przepisy prawa dot. uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem
i przestrzega tych przepisów.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY
MŁODOCIANYCH
W 2016 roku naruszenia przepisów w zakresie ochrony pracy młodocianych
stwierdzono u 39 pracodawców, co stanowi 1,3% objętych kontrolami. Naruszenia te miały
miejsce w stosunku do 247 pracowników.
Najczęściej w trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości o charakterze formalnym, tj.:
- nieprzekazanie informacji o ryzyku zawodowym związanym z pracą młodocianego
wykonywaną przez młodocianego oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami
przedstawicielowi ustawowemu młodocianego - w 18 kontrolach dla 47 osób,
- brak lub niewłaściwie opracowany wykaz stanowisk i rodzajów prac dozwolonych dla
potrzeb odbycia przygotowania zawodowego - w 8 kontrolach oraz brak lub niewłaściwie
opracowany wykaz stanowisk i rodzajów prac wzbronionych młodocianym - w 8 kontrolach,
- nieprowadzenie ewidencji pracowników młodocianych - w 12 kontrolach
dla 38 młodocianych.
Istotne naruszenie dotyczące zatrudniania młodocianych bez wymaganych badań
lekarskich wstępnych stwierdzono w 9 kontrolach i dotyczyło 16 młodocianych.
Inne nieprawidłowości występowały jednostkowo. Przykładowo:
- brak lub niewłaściwe prowadzenie ewidencji czasu pracy stwierdzono w 3 kontrolach dla
12 młodocianych,
- brak lub niewłaściwie prowadzona ewidencja czasu pracy przy pracach wzbronionych,
dla których przepisy zezwalają na zatrudnienie młodocianych w zakresie potrzebnym do
przygotowania zawodowego - w 5 kontrolach dla 15 młodocianych,
- brak szkolenia bhp wstępnego 5 młodocianych przez 1 pracodawcę.
Pozytywnym jest to, że nie stwierdzono naruszania przepisów w zakresie szkolenia
okresowego bhp, udzielania urlopów wypoczynkowych, zatrudniania młodocianych
w godzinach nadliczbowych w porze nocnej i przy pracach wzbronionych, oraz niewypłacania
lub zaniżania wysokości ich wynagrodzenia. Te nieprawidłowości, które wystąpiły
spowodowane były nieznajomością przepisów prawa pracy dotyczących problematyki
zatrudniania pracowników młodocianych ich niezrozumieniem lub lekceważeniem.
W wyniku przeprowadzonych kontroli w celu zlikwidowania stwierdzonych naruszeń
inspektorzy pracy skierowali do pracodawców wystąpienia oraz decyzje nakazowe i w efekcie
zdecydowana większość uchybień została usunięta.
Wyniki przeprowadzonych kontroli dają podstawę do stwierdzenia, iż większość
pracodawców przestrzega przepisy dotyczące ochrony pracy młodocianych.
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PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY
KONTROLE PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH I SZKOLEŃ
W DZIEDZINIE BHP
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy w ramach jednego zadania kontrolnego
dokonywali sprawdzenia jednocześnie przygotowania pracowników do pracy w zakresie
profilaktycznych badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bhp. Łącznie przeprowadzono
w tym zakresie 389 kontroli u 389 przedsiębiorców i objęto czynnościami kontrolnymi ogółem
9.272 osoby pracujące, w tym 8.482 zatrudnionych na podstawie umów o pracę.
Zestawienie liczby kontroli według wielkości zatrudnienia:
- do 9 zatrudnionych - skontrolowano 217 pracodawców tj. 55,8% ogółem zakładów
objętych kontrolą,
- od 10 do 49 zatrudnionych - skontrolowano 142 pracodawców tj. 36,5% ogółem
skontrolowanych podmiotów zakładów objętych kontrolą,
- od 50 do 249 zatrudnionych - skontrolowano 25 pracodawców tj. 6,4% ogółem
skontrolowanych podmiotów objętych kontrolą;
- powyżej 250 zatrudnionych: skontrolowano 5 pracodawców tj. 1,29% ogółem
skontrolowanych podmiotów.
Po zakończonych kontrolach inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 506 decyzji
nakazowych oraz 189 wniosków w wystąpieniach dotyczących nieprawidłowości w zakresie
szkoleń w dziedzinie bhp, oraz 157 decyzji nakazowych i 199 wniosków w wystąpieniach
w obszarze badań lekarskich. Ponadto w związku ze stwierdzonymi naruszeniami uprawnień
pracowniczych skierowano 1 wniosek do sądu i nałożono 62 mandaty w stosunku do osób
winnych stwierdzonych nieprawidłowości.
Nadal występuje wiele nieprawidłowości dotyczących tak podstawowych obowiązków
pracodawcy. Brak szkoleń wstępnych lub okresowych w dziedzinie bhp stwierdzono w 159
zakładach i dotyczyło to 546 pracowników. Problem ten w sposób oczywisty należy łączyć
ze statystyką wypadków przy pracy, w ramach której stwierdzamy pracowników ze stażem
do jednego roku jako najczęstszą grupę wśród poszkodowanych w wypadkach przy pracy.
Brak szkoleń w dziedzinie bhp lub niewłaściwie prowadzone szkolenia mają bezpośredni
wpływ na wymienioną statystykę wypadków przy pracy.
Brak badań wstępnych lub okresowych stwierdzono natomiast w 102 zakładach pracy
i dotyczyło to grupy 184 pracowników. Zatrudnianie pracownika bez realizacji obowiązku
badań profilaktycznych w sposób jednoznaczny powoduje narażenie tej osoby na
ewentualne dolegliwości w związku z nierozpoznanym stanem zdrowia w odniesieniu do
środowiska pracy.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Inspektorzy pracy przeprowadzili 63 kontrole u 53 pracodawców zatrudniających
osoby niepełnosprawne. Kontrole dotyczyły zakładów:
- posiadających status zakładu pracy chronionej - 7 zakładów,
- nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej - 7 zakładów,
- zakładów aktywności zawodowej lub ubiegających się o status zakładu aktywności
zawodowej - 3 zakłady,
- zatrudniających osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 46 zakładów.
Wydano ogółem 82 decyzje, które dotyczyły 71 osób niepełnosprawnych. Skierowano do
pracodawców 26 wystąpień zawierających łącznie 48 wniosków, które dotyczyły 186
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pracowników niepełnosprawnych. Wydano 13 poleceń dotyczących 137 pracowników
niepełnosprawnych. W stosunku do 1 pracodawcy, który dopuścił się 2 wykroczeń nałożono
mandat karny w kwocie 1.000 zł.
Na terenie właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku funkcjonowało
16 zakładów pracy chronionej. W 2016r. przeprowadzono 5 kontroli u pracodawców
posiadających status zakładu pracy chronionej, w których stwierdzono nieprawidłowości
związane z zapewnieniem w pomieszczeniach właściwych warunków pracy, eksploatacją
urządzeń i instalacji energetycznych, wyposażeniem pomieszczeń higieniczno- sanitarnych.
W ramach kontroli oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą stwierdzono
nieprawidłowości u 2 pracodawców. Nie dokonywali oni aktualizacji ocen ryzyka związanego
z pracą na danym stanowisku pracy, oraz nie uwzględniali w ocenach ryzyka zawodowego
schorzeń i kalectw zatrudnionych osób niepełnosprawnych. W zakresie przepisów o urlopach
pracowniczych stwierdzono u 3 pracodawców uchybienia między innymi zaniżanie
należnego urlopu wypoczynkowego dodatkowego. W przypadku 67 osób niepełnosprawnych
zatrudnionych u 2 pracodawców stwierdzono nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów
o czasie pracy.
W 2016r. wpłynęły 4 wnioski od 2 pracodawców w sprawie oceny pomieszczeń
i stanowisk pracy pod kątem zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pracodawcy utworzyli
7 nowych stanowisk pracy dla 7 osób niepełnosprawnych. Wnioski zastały rozpatrzone
w terminie i pozytywnie
Przeprowadzono jedną kontrolę zakładu posiadającego status Zakładu Aktywności
Zawodowej. Kontrolowany pracodawca zatrudniał 35 osób niepełnosprawnych o znacznym
i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przy wykonywaniu usług gastronomicznych,
hotelarskich i rehabilitacyjnych. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:
- barier architektonicznych (próg w drzwiach wejściowych i uskok w posadce magazynu),
- pomieszczeń higieniczno- sanitarnych (w szatni pracowników brak dostatecznej ilości
miejsc siedzących),
- braku instrukcji użytkowania środków ochrony indywidualnej (rękawic do wyjmowania
gorących blach z pieca w kuchni właściwej).
W 2016r. jeden pracodawca ubiegał się o status zakładu aktywności zawodowej.
Pracodawca zatrudnił 10 osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności przy usługach rehabilitacyjnych, w tym hipoterapia oraz w usługach
hotelarsko gastronomicznych. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. W 2016r. jeden
pracodawca posiadający status Zakładu Aktywności Zawodowej wystąpił z wnioskiem
o „rozszerzenie” statusu na inny obiekt budowlany zlokalizowany w Białymstoku, w którym
utworzył stanowiska pracy 6 osobom niepełnosprawnym o znacznym i umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności. Podstawową działalnością pracodawcy są usługi recyklingowe.
Wydano pozytywną decyzję na placówkę terenową.
W 2016r. wpłynęły 33 wnioski dotyczące 31 pracodawców nieposiadających statusu
zakładu pracy chronionej w sprawie oceny pomieszczeń i stanowisk pracy pod kątem
zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pracodawcy utworzyli, lub przystosowali do
zatrudniania osób niepełnosprawnych 35 stanowisk pracy dla 35 osób niepełnosprawnych,
w tym dla 21 osób o lekkim stopniu niepełnosprawności. Wszystkie wnioski zostały
rozpatrzone pozytywnie. Generalnie można stwierdzić, iż pracodawcy tworząc nowe
stanowiska pracy dołożyli starań, aby nie występowały rażące nieprawidłowości. W 2016r.
tworzono stanowiska pracy o charakterze usługowym i produkcyjnym tj.: statystyk, operator
maszyny i pracownik produkcji, koordynator produkcji, pracownik gospodarczy, magazynier,
pomoc kuchenna, kierowca, specjalista ds. zaopatrzenia, świetlicowy, kontroler jakości,
czyściciel pojazdów, czy sprzątający, rzadziej stanowiska administracyjno - biurowe.
Wszystkie utworzone stanowiska pracy były dostosowane do zatrudnionych osób
niepełnosprawnych. Utworzone stanowiska pracy nie wymagały specjalistycznych
oprzyrządowań w zależności od rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej. Stwierdzane
przez inspektora pracy podczas kontroli nieprawidłowości usuwane były w trakcie jej trwania.
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W 2016r. przeprowadzono 13 kontroli u 13 pracodawców na wolnym rynku pracy,
którzy utworzyli 35 stanowisk pracy i zatrudniali łącznie 35 osób niepełnosprawnych ze
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W trakcie kontroli stwierdzono
następujące nieprawidłowości:
- w zakresie oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą na danym stanowisku pracy
stwierdzono u 5 pracodawców - dotyczyły 12 pracowników niepełnosprawnych,
- w zakresie urządzeń i instalacji energetycznych stwierdzono u 1 pracodawcy - dotyczyły
1 pracownika niepełnosprawnego,
- w zakresie czasu pracy stwierdzono u 6 pracodawców - dotyczyły 8 pracowników
niepełnosprawnych,
- w zakresie urlopów wypoczynkowych stwierdzono u 1 pracodawcy - dotyczyły 1 osoby
niepełnosprawnej o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
W kontrolowanych zakładach zatrudniających osoby niepełnosprawne o znacznym
i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na „otwartym rynku pracy” stwierdzono,
iż stanowiska pracy są dostosowane do zatrudnionych na tych stanowiskach osób
niepełnosprawnych. Większe problemy występują w zakresie prawnej ochrony pracy niż
w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy.

BUDOWNICTWO
Przeprowadzone kontrole w sektorze budownictwa miały na celu zarówno działania
nadzorcze jak i prewencyjne zmierzające do określenia odpowiednich środków
profilaktycznych zapewniających poprawę warunków pracy pracowników wykonujących
przede wszystkim prace szczególnie niebezpieczne. Przeprowadzone kontrole obejmowały
swoim zakresem sprawdzenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania:
- prac budowlanych i rozbiórkowych,
- prac przy budowach i remontach dróg,
- robót w miejscach ogólnodostępnych,
- usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych.
Odrębnie prowadzono tzw. „krótkie kontrole w budownictwie” ukierunkowane na likwidacje
bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących.

ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH
PRZY PRACACH BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
W ramach realizacji tematu przeprowadzono 254 kontrole u 211 przedsiębiorców.
Inspektorzy pracy czynności kontrolne przeprowadzili na terenie 168 placów budów i innych
miejsc, na których wykonywane były roboty budowlane przez 1.710 pracujących, w tym
1.215 zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Zwracano uwagę przede wszystkim na
bezpieczeństwo przy pracach na wysokości oraz przy pracach ziemnych i wykopach.
W następstwie przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 1.357 decyzji
eliminujących stwierdzone nieprawidłowości, w tym 88 decyzji wstrzymujących prace, 88
decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn, innych urządzeń budowlanych i rusztowań
oraz 70 decyzji skierowujących pracowników do innych prac. W wyniku popełnionych 279
wykroczeń w 98 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na łączną kwotę
108.100,00 zł.
Skala stwierdzonych przez inspektorów pracy nieprawidłowości została zobrazowana
na poniższym wykresie przedstawiającym procentowy udział liczby decyzji wydanych
w poszczególnych zagadnieniach w stosunku do liczby wszystkich wydanych decyzji.
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Nieprawidłowości w zabezpieczeniu, oznakowaniu stref i miejsc niebezpiecznych
występują głównie z powodu postępujących robót i związanych z tym zmian na terenie
budowy. Większość uchybień dotyczy ciągów komunikacyjnych przebiegających wzdłuż
miejsc niebezpiecznych np. głębokich wykopów. Nieprawidłowości pojawiają się również
w przypadku pionowego transportu materiałów.

Brak wygrodzenia otwartego wykopu
Nieprawidłowości dotyczące zabezpieczenia osób przed upadkiem z wysokości
stanowią najbardziej istotne zagrożenia życia i zdrowia pracowników wykonujących prace
budowlane. Podczas 49 kontroli stwierdzono niezastosowanie na stanowiskach pracy
środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości a w 27 przypadkach stwierdzono
niezabezpieczenie pracującego przed upadkiem z wysokości przy pomocy środków ochrony
indywidualnej.
Niezapewnienie
pracownikom
środków
ochrony
indywidualnej
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości jest w szczególności widoczne podczas
prac dekarskich. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 36 decyzji
wstrzymujących prace w związku z brakiem zabezpieczenia pracowników przed upadkiem
z wysokości (38% wszystkich decyzji wstrzymania prac).
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W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili 109
nieprawidłowości dotyczących zapewnienia odpowiednich urządzeń ochronnych przy
rusztowaniach budowlanych. Największa liczba uchybień wystąpiła w zakresie braku lub
nieprawidłowych balustrad ochronnych tj. w 75% konstrukcjach zbadanych rusztowań.
Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że 167 pracowników nie
wyposażono w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Problem braku odpowiednich
środków ochrony indywidualnej dotyczy przede wszystkim hełmów ochronnych oraz środków
ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Montaż rusztowania na wysokości 12m
Przeprowadzone kontrole wykazały, że 79 pracowników dopuszczono bez
wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn budowlanych - dotyczyło
to głównie osób prowadzących montaż rusztowań budowlanych, metalowych. W trakcie 12
kontroli stwierdzono nieprawidłowe zabezpieczenie ścian wykopu przed możliwością
samoczynnego osunięcia. Dodatkowym aspektem jest pozostawianie wydobytego urobku
przy krawędziach wykopów, powodując dodatkowe obciążenie krawędzi skarp.

Brak zabezpieczenia pionowych ścian wykopu
Niezmiennie, od wielu lat problem stanowią rusztowania ramowe typu Warszawa.
W praktyce użytkownicy nie dysponując oprócz ram innymi elementami rusztowań, we
własnym zakresie dobierają materiały na pomosty robocze, nie stosują balustrad
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, aby dotrzeć na pomost roboczy
niejednokrotnie składający się z luźno ułożonych desek wspinają się po konstrukcji
rusztowania - zdjęcie poniżej.
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Rusztowanie typu Warszawa
Występują również sytuacje, w których pracownicy są dopuszczani do prac
na rusztowaniu przed sporządzeniem ostatecznego protokołu odbioru rusztowania
np.w przypadku prac dociepleniowych i płatnościach zależnych od wykonanych powierzchni.
Przykład powyższej sytuacji zobrazowano na fotografiach poniżej, na których uwidoczniono
pracę na wysokości 10m bez wymaganych zabezpieczeń przed upadkiem.

Nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli maszyn i innych urządzeń
technicznych w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji dotyczyły przede wszystkim braku
osłon uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych, najczęściej przekładni
przeniesienia napędu.

Brak osłony przekładni pasowej przeniesienia napędu
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W wyniku przeprowadzonych kontroli w 2016r. można stwierdzić, że najwięcej
istotnych nieprawidłowości występowało przede wszystkim przy wykonywaniu prac
szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza przy pracach prowadzonych na wysokości.
Niejednokrotnie zabezpieczenia w postaci balustrad ochronnych montowanych przy
krawędziach powierzchni (np. stropów), na których organizowano stanowiska pracy w istocie
były nieskuteczne z uwagi na ich wykonanie z odpadów z tarcicy budowlanej o nieznanej
wytrzymałości statycznej i materiałowej.
Skala nieprawidłowości zależy od rodzaju skomplikowania prac, natomiast ogromny
wpływ na ich poziom ma również odpowiedni nadzór nad pracami. Kierownik budowy,
skupiając się na terminach prac i technicznych wymaganiach na prowadzonej budowie,
niejednokrotnie nie dostrzega obowiązku koordynowania prac wykonywanych przez różne
firmy pod względem bhp oraz nie zwraca odpowiedniej uwagi na bezpieczeństwo
pracowników i innych osób.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo prac budowlanych należy zwrócić również uwagę
na niewystarczające zaangażowanie osób pełniących funkcje służby bhp w przeglądach
stanowisk pracy. Widoczne jest to szczególnie w firmach mniejszych gdzie obowiązki służby
bhp powierzane są na podstawie umów cywilnoprawnych. Niekiedy zagadnienia w zakresie
bezpieczeństwa pracy są prowadzone przez osoby niezwiązane z branżą budowlaną co
skutkuje np. nieprzekazywaniem odpowiednich, dostosowanych do rzeczywistych warunków
pracy informacji w trakcie szkoleń w dziedzinie bhp.

ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH PODCZAS BUDOWY
I REMONTÓW DRÓG
W ramach realizacji tematu przeprowadzono 36 kontroli u 31 przedsiębiorców.
Inspektorzy pracy czynności kontrolne przeprowadzili na terenie 12 placów budów, na
których wykonywane były roboty budowlane przez 485 pracujących, w tym 433
zatrudnionych w ramach stosunku pracy.
W następstwie przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 140 decyzji
eliminujących stwierdzone nieprawidłowości, w tym 14 decyzji wstrzymujących prace,
3 decyzje wstrzymujące eksploatację maszyn, innych urządzeń budowlanych i rusztowań
oraz 17 decyzji skierowujących pracowników do innych prac. W wyniku popełnionych 30
wykroczeń w 15 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na łączną kwotę
16.600,00 zł. Grupy zagadnień według najczęściej występujących nieprawidłowości, które
zostały stwierdzone przez inspektorów pracy zostały zilustrowane na poniższym wykresie
przedstawiającym procentowy udział liczby decyzji wydanych w poszczególnych
zagadnieniach w stosunku do liczby wszystkich wydanych decyzji w trakcie przeprowadzenia
kontroli.
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pracy
prace na wysokości
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maszyny i urządzenia
techniczne
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W 2016r. największą liczbę nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach i przy remontach dróg, stanowiły
te związane z przygotowaniem pracowników do pracy. Większość spośród uchybień z tego
zakresu dotyczyła środków ochrony indywidulanej. Generalnie kontrolowani pracodawcy
wyposażali zatrudnionych pracowników w wymagane środki ochrony indywidualnej, jednak
nie zawsze spełniały one wymagania bezpieczeństwa, np. używano hełmów chroniących
głowę przed uderzeniem, których okres użytkowania upłynął. Inspektorzy pracy stwierdzali
również używanie przez pracowników systemów zabezpieczających przed upadkiem
z wysokości, które w razie właśnie takiego upadku nie mogłyby zadziałać, gdyż długość linki
bezpieczeństwa była dobrana nieadekwatnie do wysokości, z której wykonywano prace.
W dalszym ciągu istotną kwestią pozostaje niestosowanie przez pracowników środków
ochrony indywidualnej, w które wyposażył ich pracodawca, głównie hełmów chroniących
głowę przed uderzeniem.

Brak hełmów ochronnych
W porównaniu do lat poprzednich, zdecydowanie wzrosła liczba nieprawidłowości
dotyczących prac wykonywanych na wysokości. Taki stan rzeczy wynika z faktu, iż największą
inwestycją drogową prowadzoną w województwie podlaskim jest rozbudowa drogi krajowej
nr 8, a podczas realizacji zamierzeń budowalnych tego typu, wznoszone są także znaczne
ilości obiektów inżynierskich, tj. mostowych, co wiąże się z wykonywaniem prac na wysokości.
Inspektorzy pracy stwierdzali głównie brak środków ochrony zbiorowej przed upadkiem
z wysokości (najczęściej na krawędziach płyt obiektów inżynierskich, tj. mosty, estakady czy
mury oporowe), lub stosowanie środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości nie
spełniających wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy (najczęściej stosowanie
niekompletnych balustrad - brak desek krawężnikowych oraz poręczy pośrednich).

Brak balustrad ochronnych
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Podczas kontroli maszyn i urządzeń technicznych największą liczbę nieprawidłowości
stwierdzono w zakresie nieopracowywania i nieudostępniania zatrudnionym pracownikom
instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących ich obsługi i konserwacji. Ponadto
w wyniku oględzin maszyn eksploatowanych na terenach wykonywanych prac ustalono,
że stan techniczny niektórych z nich oraz sprzętu pomocniczego używanego podczas
transportu materiałów jest niezgodny z wymaganiami bezpieczeństwa pracy.

Brak osłony przekładni łańcuchowej napędu maszyny
Najczęściej występującymi nieprawidłowościami, dotyczącymi zagospodarowania
terenu budowy były te dotyczące zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia
elektryczne na terenach wykonywanych prac przed możliwością uszkodzeń mechanicznych
oraz niewyznaczanie i nieoznakowywanie na terenach wykonywanych prac stref i miejsc
niebezpiecznych.
Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli stwierdzono, że przed
rozpoczęciem robót budowlanych często nie jest opracowywana instrukcja bezpiecznego
wykonywania robót, bądź w wielu przypadkach dokument ten nie jest dostosowany
do zakresu prowadzonych robót.
Przeprowadzone przez inspektorów pracy kontrole wykazały, podobnie jak w latach
poprzednich, że najczęściej do naruszeń przepisów prawa w kwestii prowadzenia robót
ziemnych dochodzi podczas wykonywania prac instalacyjnych w wykopach
wąskoprzestrzennych, a najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami jest brak
zabezpieczania ścian wykopów przed osunięciem oraz składowanie urobku i materiałów
w ich pobliżu.

Brak zabezpieczenia pionowych ścian wykopu przed osunięciem
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Na przestrzeni ostatnich lat, na kontrolowanych budowach, można zaobserwować
tendencję do systematycznego zmniejszania się liczby nieprawidłowości dotyczących
eksploatacji rusztowań. Przedsiębiorcy, którzy działają w branży budowlanej, zajmującej się
powstawaniem inwestycji drogowych, w tym także obiektów inżynierskich, stosują głównie
rusztowania systemowe, które są montowane przez osoby posiadające stosowne
kwalifikacje.

ROBOTY WYKONYWANE W MIEJSCACH OGÓLNODOSTĘPNYCH
Przeprowadzono łącznie 92 kontrole mające na celu eliminację zagrożeń związanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi w miejscach ogólnodostępnych. W większości była
to inicjatywa własna inspektorów pracy, którzy stwierdzili nieprawidłowości w trakcie
realizacji czynności kontrolnych.
W następstwie przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 200 decyzji
eliminujących stwierdzone nieprawidłowości, w tym 7 decyzji wstrzymujących prace, 3 decyzje
zakazania wykonywania prac, 1 decyzję wstrzymującą eksploatację maszyn i urządzeń
budowlanych oraz 2 decyzje skierowujące pracowników do innych prac. W wyniku
popełnionych 26 wykroczeń w 19 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na
łączną kwotę 21.700,00 zł.
Można zaobserwować cztery główne typy robót budowlanych, w czasie których powstają
nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo w miejscach publicznych:
 montaż i wykonywanie prac z rusztowań ustawionych przy ciągach pieszych lub
bezpośrednio na nich bez wydzielonych stref niebezpiecznych,
 liniowe prace ziemne związane z wykonywaniem lub remontem podziemnego uzbrojenia
terenu: wodociągi, kanalizacja, infrastruktura teleinformatyczna, kable energetyczne, sieć
gazowa, cieplna,
 remonty dachów,
 prace drogowe związane z układaniem m.in. nowych nawierzchni ciągów pieszojezdnych, ich remontem oraz oznakowaniem poziomym i pionowym.
W czasie takich prac osoby postronne przebywające lub poruszające się w miejscach
publicznych są narażone na zagrożenia:


ryzyko uderzenia spowodowane przedmiotami spadającymi z wysokości,
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-

ryzyko wpadnięcia do wykopów,



zagrożenie zdrowia w trakcie prac urządzeniami kującymi i tnącymi,



ryzyko upadku związane z rozłożonymi kablami energetycznymi, składowanymi
materiałami takimi jak: urobek, płyty chodnikowe, itp,



zagrożenie ze strony maszyn budowlanych: koparko- ładowarki, walca, urządzenia
transportu,
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Większość stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła braku wygrodzenia stref
niebezpiecznych, w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na terenach miejskich
wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Były to z reguły prace rozbiórkowe, elewacyjne oraz
wykopy liniowe. Wykonawcy nie oznakowywali w prawidłowy sposób tych stref. Brakowało
trwałych przegród uniemożliwiających przypadkowe wejście na teren prowadzonych prac.
Nie uwzględniały one wszystkich czynników niebezpiecznych jak: możliwość upadku
przedmiotów z wysokości, praca sprzętu mechanicznego, miejsce składowania odpadów
i materiałów budowlanych oraz praca z takim sprzętem jak piły do betonu, szlifierki itp.

KRÓTKIE KONTROLE W BUDOWNICTWIE
Celem realizacji tematu było zapewnienie osobom pracującym przy robotach
budowlanych bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególności poprzez
usunięcie nieprawidłowości powodujących bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia tych
osób. Kontrole ograniczono wyłącznie do budów, na których występowały rażące
nieprawidłowości stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracujących.
W ramach realizacji tematu wykonano 138 kontroli. Inspektorzy pracy czynności
kontrolne przeprowadzili u 134 przedsiębiorców, na rzecz których prace wykonywało 816
osób, w tym 555 zatrudnionych w ramach stosunku pracy. Zwracano uwagę przede
wszystkim na bezpieczeństwo przy pracach na wysokości oraz przy pracach ziemnych
i wykopach.
W następstwie przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 645 decyzji
eliminujących stwierdzone nieprawidłowości, w tym 115 decyzji wstrzymujących prace,
59 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn, innych urządzeń budowlanych i rusztowań
oraz 40 decyzji skierowujących pracowników do innych prac. W wyniku popełnionych 214
wykroczeń w 108 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na łączną kwotę
112.400,00zł.
Najczęściej występujące nieprawidłowości, powodujące największą liczbę zagrożeń:
- brak oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych na budowach,
- nieprawidłowa organizacja stanowisk i procesów pracy,
- nieprawidłowości związane z eksploatacją rusztowań (brak lub niewłaściwe urządzenia
ochronne - barierki, instalacja odgromowa, ogólna sprawność techniczna, odbiory
rusztowań,
- niewłaściwa eksploatacja urządzeń i przewodów.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP PODCZAS USUWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Przeprowadzono 7 kontroli związanych z oceną stanu warunków bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas usuwania wyrobów zawierających azbest.
W następstwie przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 19 decyzji
eliminujących stwierdzone nieprawidłowości, w tym 1 decyzję skierowującą 4 osoby
do innych prac. W wyniku popełnionych wykroczeń w 1 przypadku zastosowano
postępowanie mandatowe na kwotę 1.200zł.
Wykonawcy prac to stała grupa niewielkich zakładów remontowych i dekarskich specjalizujących się głównie w wykonywaniu prac konserwacyjnych i pokryć dachowych.
Prace przy usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest są najczęściej zlecane
tym firmom wraz z wymianą pokrycia dachów wykonanych z płyt cementowo - azbestowych
typu „ETERNIT”.
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Dokonując oceny stanu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w kontrolowanych
zakładach nawet w przypadku prowadzenia ich podstawowej działalności często stwierdzane
są poważne zastrzeżenia, zwłaszcza przy pracach wykonywanych na wysokości. Zmiana
rodzaju wykonywanych prac powoduje kolejne, dodatkowe obowiązki jakie musi spełnić
pracodawca w przypadku podjęcia się wykonania prac przy oczyszczaniu obiektów
budowlanych z azbestu. Przeprowadzone w roku 2016 kontrole wykazały, że w żadnym
z kontrolowanych zakładów nie było w asortymencie wyposażenia np. komór
dekontaminacyjnych, podciśnieniowego sprzętu odkurzającego o dużej skuteczności ciągu
lub do czyszczenia na mokro, odkurzaczy zaopatrzonych w filtr typu HEPA itp.

Demontaż płyt cementowo - azbestowych

Demontaż izolacji cementowo - azbestowej
Istotne znaczenie ma również przygotowanie organizacyjne zaplecza robót, w tym
głównie części socjalnej i sanitarnej. Nie odnotowano istotnych zmian w tym zakresie gdyż
nadal stwierdzane są przypadki braku urządzeń higieniczno - sanitarnych z możliwością
umycia się i natrysku po pracy w kontakcie z azbestem, pomieszczeń na szatnie czyste
i brudne (w tym separacji odzieży) oraz pomieszczeń do spożywania posiłków.
Nie zmienia się też sposób w jaki pracodawcy podchodzą do obowiązków
wynikających z przepisów prawa. Traktuje się je wybiórczo. Pracowników wyposaża się
w ubrania ochronne i maski przeciwpyłowe - gdyż takie rozwiązanie nie jest zbyt drogie.
Stwierdzane są (coraz częściej) przypadki powierzania pracy przy usuwaniu azbestu
osobom, wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
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MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE
W 2016r. kontynuowano sprawdzanie przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych
w następujących obszarach:
- kontrole maszyn i urządzeń w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami
zasadniczymi - działania realizowane w ramach nadzoru rynku, w tym między innymi
związanych z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych,
- egzekwowanie spełnienia wymagań zasadniczych - maszyny poligraficzne i do
przetwórstwa papierniczego,
- egzekwowanie spełniania wymagań zasadniczych - rękawice ochronne.

KONTROLE NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ ORAZ WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH W ZAKRESIE
OCENY ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI
Celem kontroli było rozpoznanie i wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez
wyroby wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku od 1 maja 2004r., objęte nadzorem
rynku przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, dla których wymagania określono
w dyrektywach dotyczących prostych zbiorników ciśnieniowych, środków ochrony
indywidualnej, maszyn, urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych,
urządzeń spalających paliwa gazowe, dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa, urządzeń
i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem (ATEX - dyrektywa Unii Europejskiej, definiująca wymagania zasadnicze, jakie
musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych
wybuchem), urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska i wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych
granicach napięcia.
Kontrole dotyczyły wyrobów po raz pierwszy wprowadzonych do obrotu lub oddanych
do użytku na terenie Państw Wspólnoty Europejskiej oraz maszyn importowanych spoza
granic Unii, z tzw. krajów trzecich. Ocenie zgodności z wymaganiami zasadniczymi poddano
75 maszyn i 4 sztuki środków ochrony indywidualnej. Z uwagi na stwierdzone
nieprawidłowości zakwestionowano 64 maszyny. W przypadku 1 szt. sprzętu ochrony
indywidualnej uchybienie dotyczyło nieprawidłowej deklaracji zgodności. Liczba opinii
wydanych urzędom celnym wyniosła 7, w tym 4 pozytywne.
Tabela 1. Dane dotyczące rodzaju nieprawidłowości
Liczba skontrolowanych maszyn
Rodzaj nieprawidłowości

Brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE
Brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności
Brak lub nieprawidłowości w zakresie wystawienia
certyfikatu oceny typu WE
Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, w tym:
- nieprawidłowości dotyczące
budowy/wykonania wyrobu
- brak lub niewłaściwe oznakowanie wyrobu
identyfikacja, piktogramy, barwy bhp itp.
brak instrukcji użytkowania
instrukcja w języku obcym
nieprawidłowa zawartość instrukcji

75
75

Liczba wyrobów,
w których stwierdzono
nieprawidłowości
15
46

75

2

75

-

75

45

75

22

75
75
75

14
4
29

Liczba kontrolowanych
wyrobów
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W ramach dobrowolnych działań producentów, upoważnionych przedstawicieli,
importerów lub dystrybutorów 24 wyroby dostosowano do wymagań zasadniczych na etapie
kontroli. W 28 przypadkach, dokumentacje z kontroli przekazano do właściwych terytorialnie
Okręgowych Inspektoratów Pracy celem zakończenia czynności kontrolnych związanych
z kontrolowanymi wyrobami.
W jednym przypadku wydano producentowi maszyny postanowienie dotyczące
przeprowadzenia badań wyrobu ,,Frezarki do modeli’’ model BNF 1010 przez akredytowane
laboratorium, w celu ustalenia, czy przedmiotowy wyrób spełnia zasadnicze wymagania
w zakresie zgodności maszyny z wymaganiami zasadniczymi, a w szczególności:
prawidłowości wyposażenia maszyny w środki ochronne (osłony, urządzenia ochronne),
prawidłowości oznakowania maszyny, prawidłowości i kompletności
instrukcji oraz
prawidłowości deklaracji zgodności.

Frezarka do modeli typu 1010
Skierowano jedno zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa polegającego na wprowadzeniu do obrotu wyrobu niezgodnego
z zasadniczymi wymaganiami, tj. przestępstwa z art. 45 i 46 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. o systemie oceny zgodności.
Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło wprowadzania do obrotu wyrobów bez
skutecznych technicznych środków ochronnych zabezpieczających przed dostępem do
strefy niebezpiecznej. Większość skontrolowanych wyrobów charakteryzowało się brakiem
odpowiedniej osłony, urządzeń ochronnych lub ich niewłaściwą konstrukcją.

Walcowa zwijarka do blach - brak zabezpieczenia strefy roboczej
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Wiele uchybień dotyczyło braku lub nieprawidłowej deklaracji zgodności WE
(dokumentu niezbędnego do potwierdzenia dokonania procedury oceny zgodności) oraz
opracowania szczegółowej instrukcji dotyczącej przedmiotowego wyrobu. Poddając ocenie
79 wyrobów inspektorzy pracy zakwestionowali 24 z uwagi na brak deklaracji zgodności,
22 z uwagi na nieprawidłową deklarację zgodności, 14 z uwagi na brak instrukcji
oraz 29 z uwagi na nieprawidłową jej zawartość.
Częstym błędem producentów maszyn oraz sprzętu ochrony indywidualnej jest
niewłaściwe oznakowanie elementów sterowniczych (brak czytelnych napisów w języku
polskim lub zrozumiałych symboli) oraz umieszczanie ostrzeżeń na wyrobie napisanych
w języku innym niż polski.
Naruszenia przepisów 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. Jednym z podstawowych błędów
producentów, dystrybutorów oraz importerów jest wprowadzanie do obrotu lub oddawaniu do
użytku maszyn w wersji „podstawowej”, tj. bez osłon lub innych urządzeń ochronnych, które
można jedynie dokupić, w celu poprawy bezpieczeństwa, operatorom oraz osobom
postronnym.

WYMAGANIA ZASADNICZE DLA MASZYN POLIGRAFICZNYCH
I DO PRZETWÓRSTWA PAPIERNICZEGO
Kontrolami obejmującymi zasadnicze i inne wymagania dla maszyn poligraficznych
i do przetwórstwa papierniczego objęto 18 wyrobów:
- maszyny wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2006r. (dyrektywa maszynowa
98/37WE) - 1 wyrób.
- maszyny wprowadzone do obrotu w okresie od 1 stycznia 2006r. (dyrektywa maszynowa
98/37WE) do 28 grudnia 2006 r. - 6 wyrobów.
- maszyny wprowadzone do obrotu od dnia 29 grudnia 2009r. (dyrektywa maszynowa
2006/42WE) - 11 wyrobów.
Tabela 2. Rodzaj stwierdzonych przez inspektorów w toku kontroli nieprawidłowości
Rodzaj nieprawidłowości
Brak oznakowania CE
Nieprawidłowe oznakowanie CE
Brak deklaracji zgodności
Nieprawidłowa deklaracja zgodności
Nieprawidłowości związane
z udziałem/brakiem udziału jednostki notyfikowanej
Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, w tym:
- nieprawidłowości dotyczące budowy/wykonania
- brak lub niewłaściwe oznakowanie - identyfikacja,
piktogramy itp.
- brak instrukcji użytkowania
- instrukcja w języku obcym
- nieprawidłowa zawartość instrukcji

Liczba wyrobów
kontrolowanych
w tym zakresie

Liczba wyrobów
ze stwierdzoną
nieprawidłowością

1
0
8
5

1
0
8
5

0

0

18
13

18
13

8

8

1
0
9

1
0
9

Z wyników przeprowadzonych kontroli maszyn wnika, że znacząca część
nieprawidłowości dotyczy niespełnienia wymagań zasadniczych z uwagi na wadliwą budowę
wyrobów, umożliwiającą dostęp do stref niebezpiecznych zgniatania i wciągania przez
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elementy ruchome. Nieprawidłowości dotyczyły w szczególności maszyn importowanych
z Chin (9 wyrobów). Inspektorzy pracy w powyższych maszynach stwierdzili również
nieprawidłowe deklaracje zgodności, brak oryginalnych instrukcji, nieprawidłowe instrukcje
maszyn, brakiem oznakowania znakami bezpieczeństwa (piktogramami).

Widok stref niebezpiecznych (zgniatania) w maszynie dociskowej do wykrawania.
W czasie oceny maszyn stwierdzano także nieprawidłowości w wyrobach
wyprodukowanych na terenie Unii Europejskiej w tym w Polsce 2 wyroby i w Niemczech
3 wyroby. Powtarzającymi się nieprawidłowościami w skontrolowanych wyrobach były: brak
lub nieprawidłowa deklaracji zgodności, brak lub niewłaściwe oznakowanie maszyny (w tym
piktogramy), nieprawidłowa zawartość instrukcji użytkowania. W przypadku maszyny
wyprodukowanej w Polsce tj. stołu składającego do tektury falistej stwierdzono także wadliwą
budowę maszyny, co umożliwiało dostęp operatora do stref niebezpiecznych (wciągania
i zgniatania) ruchomych elementów maszyny.
Pomimo długiego okresu obowiązywania ustawy o systemie oceny zgodności,
przeprowadzonych kontroli wyrobów oraz okresu obowiązywania dyrektywy 98/37/WE
i obowiązującej dyrektywy 2006/42/WE, do Polski importowane są maszyny poligraficzne,
które nie spełniają wymagań zasadniczych. Znaczącą część wyrobów, w których
stwierdzono nieprawidłowości w budowie wyrobów, oznakowaniu wyrobów, zawartości
instrukcji maszyny oraz deklaracji zgodności stanowią wyroby wyprodukowane w Chinach.

EGZEKWOWANIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ ZASADNICZYCH - RĘKAWICE
OCHRONNE
W 2016r. przeprowadzono 20 kontroli dotyczących spełnienia wymagań zasadniczych
przez producentów i importerów. W wyniku przeprowadzonych 20 kontroli wyrobów
stwierdzono, że 6 środków ochrony indywidulanej: rękawic ochronnych, czyli ok. 30% nie
spełnia wymagań zasadniczych. Najbardziej niepokojący jest fakt, że stwierdzone uchybienia
dotyczące wszystkich 6 zakwestionowanych środków ochrony rąk dotyczą instrukcji
użytkowania. Brak instrukcji użytkowania rękawic ochronnych nie pozwala na właściwe
ustalenie stopnia ochrony rąk i bezpieczne użytkowanie środków ochrony indywidulanej przez
użytkowników. W tym przypadku producenci i importerzy zlekceważyli obowiązujące przepisy
oraz nie zapewnili bezpiecznego użytkowania wyrobu.
Stwierdzone w 1 przypadku rękawic ochronnych, niewłaściwe oznakowanie wyrobu,
świadczy o lekceważeniu nie tylko obowiązujących przepisów ale również o lekceważeniu
bezpieczeństwa użytkowników tych środków ochrony indywidualnej. Brak badań
i właściwego oznakowania nie pozwala na właściwe ustalenia stopnia ochrony przez środek
ochrony indywidualnej rąk.
Stwierdzone w stosunku do 1 przypadku rękawic ochronnych, brak deklaracji
zgodności wyrobu WE i 2 przypadków nieprawidłowej deklaracji świadczy o lekceważeniu
obowiązujących przepisów przez producenta i importera z Polski. Brak zawartych
w deklaracji informacji nie pozwala stwierdzić, czy rękawice ochronne są produkowane
zgodnie z procedurą i zapewniają odpowiedni poziom ochrony.
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OCHRONA OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W WARUNKACH
ZAGROŻENIA CZYNNIKAMI ZWIĄZANYMI ZE ŚRODOWISKIEM
PRACY
Celem kontroli była ocena zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
osobom świadczącym pracę w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia
występującymi w procesach pracy, których stężenie lub natężenie przekracza obowiązujące
Najwyższe Dopuszczalne Stężenia lub Najwyższe Dopuszczalne Natężenia. Likwidacja lub
ograniczenie zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz poprawa ochrony przed
chorobami zawodowymi jest priorytetowym celem strategii UE dotyczącej bezpieczeństwa
i higieny pracy na lata 2014-2020.
W powyższym zakresie inspektorzy pracy przeprowadzili 16 kontroli w 16 zakładach
pracy. W kontrolowanych zakładach pracę wykonywało ogółem 4191 pracujących, z czego
4.162 zatrudnionych w ramach stosunku pracy. W warunkach zagrożenia czynnikami
związanymi ze środowiskiem pracy zatrudnionych było 859 osób, w tym 275 kobiet.
Liczba osób pracujących w skontrolowanych zakładach w warunkach przekroczonych
normatywów higienicznych czynników szkodliwych według rodzaju czynnika:
 hałas - 368 osób,
 wibracja (drgania) - 2 osoby,
 pyły przemysłowe inne - 11 osób,
 substancje chemiczne inne - 7 osób,
 promieniowanie optyczne - 1 osoba.
Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny w warunkach
zagrożenia szkodliwymi czynnikami stwierdzone podczas kontroli, to:
 nieuwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich czynników środowiska pracy
- stwierdzono u 9 pracodawców,
 niewyznaczenie stref zagrożeń z podaniem czynnika szkodliwego - stwierdzono
u 6 pracodawców,
 brak programu działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia
narażenia na hałas (po przekroczeniu wartości NDN hałasu) - stwierdzono
u 3 pracodawców,
 nieinformowanie pracowników narażonych na oddziaływanie czynników szkodliwych dla
zdrowia w środowisku pracy o aktualnych wynikach badań i pomiarów tych czynników,
nieudostępnienie tych pomiarów - stwierdzono u 3 pracodawców,
 nieużywanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej (ochrony słuchu) stwierdzono u 3 pracodawców,
 brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ochrony słuchu) - stwierdzono
u 2 pracodawców,
 brak badań pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia - stwierdzono
u 2 pracodawców.
Na występowanie w kontrolowanych zakładach przekroczeń normatywów
higienicznych czynników szkodliwych mają w głównej mierze przyczyny technologiczne,
wynikające bezpośrednio z zastosowanych technologii, maszyn i procesów
technologicznych, w wielu przypadkach nie dających się zastąpić innymi procesami bądź
maszynami.
W wyniku przeprowadzonych 16 kontroli wydano ogółem 87 decyzji w tym:
9 z rygorem natychmiastowej wykonalności z art. 108 kpa, 2 decyzje wstrzymania
eksploatacji maszyn, 7 decyzji dotyczących wykonania badań i pomiarów czynników
szkodliwych oraz 5 decyzji skierowania pracowników do innych prac dotyczących 6 osób.
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W związku ze stwierdzeniem w czasie dwóch kolejnych kontroli rażącego naruszenia
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w jednym zakładzie pracy wystąpiono do ZUS
z uzasadnionym wnioskiem o podwyższenie o 100% stopy procentowej składki na
ubezpieczenie wypadkowe ustalonej na najbliższy rok składkowy.
W wyniku kontroli za popełnione wykroczenia zastosowano: 4 mandaty karne
kredytowane na łączną kwotę 4.500,00 zł, za popełnienie łącznie 5 wykroczeń.

OCENA PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA PRACY,
W TYM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, W ZAKŁADACH
PRODUKCYJNYCH, KTÓRE W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT
NIE BYŁY KONTROLOWANE PRZEZ PIP
Celem kontroli było dokonanie oceny przestrzegania przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy w zakładach produkcyjnych, które w ciągu ostatnich 5 lat nie były
kontrolowane przez PIP, a także rozpoznanie obszarów, wymagających zwiększonej uwagi
ze strony PIP. W ramach tematu skontrolowano 10 pracodawców zatrudniających łącznie
660 osób, z czego 587 zatrudnionych w ramach stosunku pracy.
Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały niewłaściwy stan bezpieczeństwa przy
eksploatacji maszyn. Poziom zabezpieczeń w maszynach był drastycznie niski a skala tych
nieprawidłowości bardzo wysoka. Większość wydanych przez inspektorów pracy decyzji
dotyczyło bezpośrednich zagrożeń wynikających z braku osłon lub niewłaściwych urządzeń
ochronnych, które powinny uniemożliwiać dostęp do stref niebezpiecznych podczas pracy
maszyn. Wśród 245 skontrolowanych maszyn nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono
w 116 maszynach, co stanowi 47,3% ocenianych maszyn. Ponadto w 48 maszynach (19,6%
ocenianych maszyn) stwierdzono nieprawidłowości w działaniu osłon i urządzeń ochronnych.
Nieprawidłowości te obejmowały przypadki niezachowania odległości bezpieczeństwa
w konstrukcji osłon lub urządzeń ochronnych, możliwość usunięcia osłon bez użycia
narzędzia, niesprawność blokad w osłonach, które powinny powodować wyłączenie maszyny
w wyniku otwarcia osłony.

Osłony przekładni ze szczelinami umożliwiającymi dostęp do stref niebezpiecznych
Na 240 wydanych decyzji aż 156 decyzji wydano z rygorem natychmiastowego
wykonania, co stanowi 65 % wszystkich wydanych pracodawcom decyzji. Większość tych
decyzji, tj. 96 dotyczyło wstrzymania eksploatacji maszyn lub prac w związku z obsługą
niebezpiecznych maszyn - 40,2% wszystkich decyzji. Nieprawidłowości będące podstawą
wydania tych decyzji obejmowały eksploatację maszyn bez wymaganych osłon stref
niebezpiecznych lub bez stosowania urządzeń ochronnych, które powinny uniemożliwiać
dostęp do takich stref podczas pracy maszyn. W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami
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w zakresie nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa pracy w 7 zakładach pracy
zastosowano: 8 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 9.600,00 zł.
Drugą wyróżniającą się grupą nieprawidłowości są naruszenia obowiązków
w zakresie przeprowadzania badań i pomiarów czynników szkodliwych. Pracodawcy nie
posiadali aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych lub nie przeprowadzili ich na
wszystkich stanowiskach pracy, na których takie czynniki występują.
Inną grupą znaczących nieprawidłowości są kwestie dotyczące oceny ryzyka
zawodowego. Na części stanowisk pracy nie przeprowadzono takich ocen. Natomiast wiele
sporządzonych ocen ryzyka zawodowego zawiera nieprawidłowości polegające
na niezidentyfikowaniu wszystkich zagrożeń oraz niewskazywaniu w dokumentacji oceny
ryzyka zawodowego miejsc występowania ustalonych w tej dokumentacji zagrożeń.
Powyższe
opisane
nieprawidłowości
wskazują
na
poważny
problem
z przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny prazy przez pracodawców
niekontrolowanych przez wiele lat.

ZAKŁADY NIEKONTROLOWANE PRZEZ PIP - PIERWSZA
KONTROLA
Od marca 2016 Państwowa Inspekcja Pracy na terenie całego kraju rozpoczęła
realizację zadania dotyczącą zakładów wcześniej niekontrolowanych. Idea działań w tym
zakresie wypłynęła od Głównego Inspektora Pracy, który wskazał na potrzebę innego
podejścia do pracodawców kontrolowanych po raz pierwszy.
Pierwsza kontrola miała na celu wskazanie pracodawcy nieprawidłowości
występujących w zakładzie wraz z analizą pod kątem prawnym i technicznym.
Instruktażowo- doradczy charakter tej kontroli pozostawiał pracodawcy określony czas na
wyeliminowanie uchybień, okresowe niezastosowanie sankcji i pouczenie o konieczności
zorganizowania pracy w sposób zgodny z obowiązującym porządkiem prawnym. Wyjątek
w zakresie zastosowania tych sankcji stanowiły przypadki rażącego naruszania przepisów
i zasad bhp, w szczególności sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia
pracowników, a także przypadki nielegalnego zatrudniania oraz rażących naruszeń
przepisów prawnej ochrony pracy.
Do końca roku sprawozdawczego na terenie naszego województwa inspektorzy
pracy przeprowadzili ogółem 667 kontroli w tym zakresie, u 667 pracodawców. W wyniku
stwierdzonych nieprawidłowości wydano 4.197 decyzji nakazowych oraz wystosowano 3.687
wniosków i poleceń. Należy podkreślić, że opisywane kontrole miały generalnie charakter
kompleksowy przez to zakres zastosowanych środków pranych dotyczył całego spektrum
prawa pracy.
W wyniku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów prawa zastosowano
postępowanie mandatowe w stosunku do 72 osób obwinionych oraz skierowano 7 wniosków
do sądów. W sytuacjach, gdy zakres naruszeń przepisów był mniejszy inspektorzy pracy
zastosowali 64 środki wychowawcze.
Najwięcej kontroli w tym zakresie przeprowadzono w zakładach małych,
tj. o zatrudnieniu do 9 osób - 542 kontroli, ponadto w zakładach o zatrudnieniu od 10 do 49
osób - 117 kontroli. Biorąc pod uwagę specyfikę naszego województwa jest to uzasadniona
struktura kontroli, gdyż firmy małe dominują na naszym terenie.
Rozpatrując obszary o największej liczbie zastosowanych środków prawnych należy
wskazać następujące zagadnienia:
- brak pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - wydano 396 decyzji
nakazowych,
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-

brak lub nieprawidłowo opracowana dokumentacja oceny ryzyka zawodowego - wydano
159 decyzji nakazowych,
brak lub nieprawidłowo opracowane instrukcje bezpiecznej organizacji prac - wydano 147
decyzji nakazowych,
brak lub nieprawidłowo zorganizowana służba bhp - wydano 131 decyzji nakazowych.

Należy wskazać również na zagadnienie, w ramach którego wystąpiło najwięcej rażących
naruszeń bezpiecznej organizacji prac, tj. w zakresie pracy na wysokości zastosowano 16
decyzji nakazowych, w tym 11 decyzji nakazujących wstrzymanie tych prac ze względu na
bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia. Pozostałe nieprawidłowości występowały mniej
licznie i były generalnie uzależnione od branży i specyfiki zakładu kontrolowanego.
Oceniając natomiast obszary nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy to należy
wskazać przede wszystkim:
- brak lub nieprawidłowa informacja o warunkach zatrudnienia - zastosowano
239 wniosków w wystąpieniach,
- brak lub nieprawidłowe prowadzenia akt osobowych - zastosowano 210 wniosków
w wystąpieniach,
- nieprawidłowości dotyczące badań lekarskich pracowników - zastosowano 209 wniosków
w wystąpieniach,
- nieprawidłowości dotyczące organizacji czasu pracy pracowników - zastosowano
192 wnioski w wystąpieniach;
- nieprawidłowości dotyczące prowadzonych szkoleń w dziedzinie bhp - zastosowano
177 wniosków w wystąpieniach,
- nieprawidłowości dotyczące ewidencji czasu pracy - zastosowano 147 wnioski
w wystąpieniach.
Podobnie jak w ocenie decyzji nakazowych, pozostałe obszary prawa pracy występowały
w mniejszej ilości nieprawidłowości.
Jak wskazano na wstępie, był to pierwszy okres prowadzenia kontroli w takim
zakresie i przez to brak jest porównania do wcześniejszych statystyk. W roku 2017 kontrole
w tej tematyce będą nadal prowadzone i wówczas będzie możliwość wykazania, na ile tego
typu kontrole mają uzasadnienie i jakie przynoszą efekty pokontrolne.

KONTROLE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI REACH
REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE). Dotyczy bezpiecznego stosowania
chemikaliów dla ochrony zdrowia i środowiska - rejestrację, ocenę i w określonych
przypadkach udzielanie zezwoleń, a także ograniczenia handlu i stosowania niektórych
chemikaliów. Obowiązuje bezpośrednio, bez konieczności wprowadzenia do prawa
krajowego. Nadzór nad wdrażaniem rozporządzenia pełni Europejska Agencja Chemikaliów ECHA, w Helsinkach.
Kontrole przeprowadzono w 6 zakładach pracy, należących do branży przemysłu
spożywczego. Zakłady prowadzą działalność w zakresie przetwórstwa spożywczego
produktów mięsnych i mlecznych. W sprawdzanych zakładach niebezpieczne substancje
chemiczne oraz stwarzające zagrożenie i ich mieszaniny, stosowane są w zakresie mycia,
odtłuszczania i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych oraz eksploatowanych maszyn.
Proces czyszczenia organizowany jest w sposób ręczny, gdzie pracownicy po
sporządzeniu roztworów myjących, za pomocą urządzeń ciśnieniowych wykonują czynności
mycia powierzchni. W tym celu czynniki chemiczne pobierane są z oryginalnych opakowań,
w celu sporządzenia roztworów roboczych. Przy ręcznych pracach porządkowych
pracownicy narażani są na czynniki chemiczne niebezpieczne oraz stwarzające zagrożenie
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w momencie sporządzania roztworów roboczych, jak również podczas całego procesu
mycia. Liczba pracujących w kontakcie z czynnikami chemicznymi wyniosła ogółem
569 osoby.
Tabela 3. Dane dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości
Zagadnienia objęte
kontrolą

liczba kontrolowanych
zakładów, w których
stwierdzono
nieprawidłowości

Karty charakterystyki
mieszanin
niebezpiecznych

4

Dostępność informacji z
kart charakterystyki

2

Oznakowanie
pojemników/opakowań
substancji i mieszanin

2

Oznakowanie
magazynów

5

Instrukcje bhp dotyczące
postępowania z
materiałami szkodliwymi
dla zdrowia i
niebezpiecznymi

4

Instrukcje
magazynowania

5

Instrukcje pierwszej
pomocy

5

Wykaz prac szczególnie
niebezpiecznych

4

Uwagi
W 2 zakładach stwierdzono brak karty
charakterystyki dla 7 mieszanin, oraz w 3
zakładach niewłaściwe karty charakterystyki dla
7 mieszanin. Kontrolą objęto 38 mieszanin
niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie.
W 2 zakładach stwierdzono brak udostępnienia
pracownikom do stałego korzystania informacji
zawartych w kartach charakterystyki 12
czynników chemicznych. Kontrolą objęto 43
substancje chemiczne i ich mieszaniny.
W 2 zakładach stwierdzono brak oznakowania
opakowań 5 substancji chemicznych i ich
mieszanin w sposób umożliwiający identyfikację
ich zawartości.
W czterech przypadkach nie oznakowano
pomieszczenia magazynowego, natomiast w
jednym zakładzie oznakowanie było
nieprawidłowe.
W dwóch zakładach stwierdzono brak
opracowania jakichkolwiek instrukcji
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
postępowania z 12 materiałami szkodliwymi czy
niebezpiecznymi, natomiast w przypadku dwóch
zakładów stwierdzono w tym zakresie
nieprawidłowości.
W pięciu zakładach nie opracowano
wymaganego dokumentu.
W pięciu zakładach stwierdzono
nieprawidłowości w opracowanym dokumencie
instrukcji pierwszej pomocy.
W dwóch zakładach stwierdzono brak
opracowania wykazu prac szczególnie
niebezpiecznych, natomiast w kolejnych dwóch
zakładach stwierdzono nieprawidłowości w tym
zakresie.

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 45 decyzji terminowych. Jedną decyzję
obarczono rygorem natychmiastowej wykonalności. W jednym zakładzie ukarano
odpowiedzialne osoby za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie stosowania mieszanin chemicznych stwarzających zagrożenie bez posiadania
kart charakterystyki.
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KONTROLE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI CLP
Klasyfikacja (Classification), oznakowanie (Labelling) i pakowanie (Packaging)
substancji i mieszanin chemicznych
Rok 2016 jest pierwszym, w którym obowiązek klasyfikowania, oznakowywania
i pakowania mieszanin zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. dotyczy zarówno substancji jak również i ich mieszanin.
Mieszaniny niebezpieczne sklasyfikowane zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE i wprowadzone
do obrotu przed 1 czerwca 2015r. oczywiście muszą być ponownie klasyfikowane
i oznakowywane do 1 czerwca 2017r.
Przeprowadzono 6 kontroli w zakładach objętych tematyką CLP. Liczba pracujących
w kontakcie z czynnikami chemicznymi wyniosła ogółem 569 osoby. Kontrolowane zakłady
należały do branży przemysłu spożywczego. W 2016 r. w woj. podlaskim kontrolą objęto
zakłady zajmujące się przetwórstwem spożywczym produktów mięsnych i mlecznych.
W sprawdzanych zakładach niebezpieczne substancje chemiczne oraz stwarzające
zagrożenie i ich mieszaniny, stosowane są w zakresie mycia, odtłuszczania i dezynfekcji
pomieszczeń produkcyjnych oraz eksploatowanych maszyn. Kontrole przeprowadzone
w 2016r. na terenie woj. podlaskiego wykazały, iż producenci wywiązują się na bieżąco
z obowiązku wprowadzenia zmian. Niestety w dalszym ciągu daje się zaobserwować brak
dostatecznego przepływu informacji w zakresie dokonywanych aktualizacji dokumentów.
Przedsiębiorcy będący dalszym użytkownikiem nie posiadają również w dalszym ciągu
dostatecznych informacji dotyczących zmian legislacyjnych w zakresie niebezpiecznych
czynników chemicznych. W momencie braku zainteresowania ze strony nabywcy,
producenci, dostawcy czy importerzy, nie przekazują w dalszym ciągu właściwych informacji
czy dokumentów, na temat wprowadzanych zmian.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O PRODUKTACH
BIOBÓJCZYCH
W 2016 roku kontrole przeprowadzono w 31 zakładach prowadzących działalność
głównie w zakresie: przetwórstwa spożywczego (produkcja mięsa i wyrobów z mięsa,
wyrobów z mleka, produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich - 13 zakładów), działalności
rekreacyjnej (baseny, pływalnie - 5 obiektów), działalności weterynaryjnej, opieka nad
zwierzętami oraz produkcja karmy dla zwierząt - 5 zakładów, sprzedaży detalicznej
- 3 zakłady oraz specjalistycznego sprzątania i czyszczenia - 2 zakłady.
W zakładach produkcji spożywczej produkty biobójcze był stosowane do utrzymania
czystości tj. zmywania powierzchni ścian i podłóg oraz urządzeń i instalacji
technologicznych. Pracodawcy prowadzący pływalnie użytkowali produkty biobójcze głównie
do uzdatniania wody basenowej. Zestawienie nieprawidłowości zawarto w poniższej tabeli.
Zagadnienia objęte kontrolą
Brak instrukcji postępowania z produktami
biobójczymi lub niewłaściwa instrukcja
Brak karty charakterystyki lub dostępu do nich
Brak na opakowaniu informacji nt. tożsamości
wszystkich substancji czynnych

Liczba kontrolowanych
zakładów, w których
stwierdzono nieprawidłowości

Uwagi

23
14
1

Brak na etykiecie
wymaganych
informacji
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Kontroli poddano łącznie 52 produkty biobójcze. W kontrolowanych zakładach środki
biobójcze stosowane były głównie do unieszkodliwiania mikroorganizmów chorobotwórczych,
w jednym przypadku używane były jako środki przeciwko insektom i gryzoniom.
W zakładach, w których nie wprowadza się ograniczenia narażenia pracowników poprzez
automatyzację procesów pobierania, rozcieńczania i nanoszenia na dezynfekowane
powierzchnie stężonych czynników chemicznych, szczególnie istotne podejmowanie jest
działań organizacyjnych umożliwiających bezpieczne zorganizowanie pracy z użyciem
środków biobójczych takich jak instrukcje postępowania, dostęp do kart charakterystyki,
bezpieczne warunki magazynowania oraz środki ochrony indywidualnej.
Stwierdzane w czasie przeprowadzonych kontroli nieprawidłowe warunki
magazynowania produktów biobójczych dotyczyły min.: braku punkt czerpalnego wody
bieżącej w magazynie środków chemicznych, braku oznakowania miejsca przechowywania
produktów biobójczych oraz braku zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych miejsc
magazynowania produktów biobójczych i pustych opakowań po produktach biobójczych.
W sześciu zakładach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wyposażania pracowników
w środki ochrony indywidulanej. Dotyczyło to w szczególności nie wyposażenia w odzież
i obuwie ochronne, rękawice ochronne oraz środki ochrony dróg oddechowych.
W wyniku kontroli wydanych zostało łącznie 55 decyzji, w tym 4 decyzje obarczone
rygorem natychmiastowej wykonalności. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami
przepisów prawa pracy w zakresie wyposażania pracowników w środki ochrony
indywidulanej w jednym przypadku ukarano pracodawcę mandatem karnym.
Wyniki przeprowadzonych w 2016 roku kontroli wykazały, iż pracodawcy nadal nie
traktują produktów biobójczych, jako poważnych czynników ryzyka środowiska pracy.
Powyższe objawiało się poprzez lekceważenie wymogu konieczność posiadania kart
charakterystyk, czy też instrukcji określających zasady bezpiecznej pracy. W tych zakładach,
w których dotychczas nie przeprowadzano kontroli w zakresie stosowania środków
chemicznych, pracownicy oraz pracodawcy mieli trudności w identyfikacji produktów
stwarzających zagrożenie nie mówiąc już o identyfikacji ich konkretnych właściwości.

OBNIŻENIE POZIOMU RYZYKA ZAWODOWEGO W GRUPIE
ZAKŁADÓW O WYSOKIEJ SKALI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH
(WZMOŻONY NADZÓR)
Celem realizowanego zadania było uzyskanie znaczącej poprawy warunków
i bezpieczeństwa pracy, poprzez likwidację lub istotne ograniczenie zagrożeń zawodowych
w wybranych zakładach różnych branż. Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Białymstoku „wzmożonym nadzorem” w zakresie zapewnienia pracownikom bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy objęte zostały 3 zakłady przemysłowe: zakład produkujący
aktywny węgiel oraz węgiel drzewny, zakład produkujący stolarkę budowlaną z PVC
i aluminium oraz zakład produkujący elementy budowlane z PVC.
Przeprowadzono ogółem 5 kontroli, z czego 3 w ramach kontroli w każdym
z podmiotów gospodarczych, natomiast kontrole sprawdzające przeprowadzone
i zakończone zostały w 2 podmiotach. W zakładach objętych kontrolami pracę świadczyło
ogółem 1643 osoby, z czego 1599 w ramach stosunku pracy, w tym 592 kobiety.
W wyniku kontroli wydano ogółem 155 decyzji, w tym 53 decyzje o rygorze
natychmiastowej wykonalności na podst. art. 108 KPA. Z wydanych decyzji 23 dotyczyło
wstrzymania eksploatacji maszyn oraz jedna wstrzymania prac z użyciem maszyny.
Na 3 osoby kierujące pracownikami w 2 z kontrolowanych zakładów nałożono 3 mandaty
karne za 6 wykroczeń przeciwko prawom pracownika na łączną kwotę 3.600,00 zł.
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W zakresie przestrzegania przepisów związanych z zapewnieniem pracownikom
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w kontrolowanych zakładach najczęściej
stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły stanu bezpieczeństwa maszyn, narzędzi
i ich urządzeń ochronnych. Stanowiły one bowiem 64% ogólnej ich liczby i dotyczyły one 85
różnego rodzaju przenośników, obrabiarek do metali oraz maszyn do przetwórstwa tworzyw
sztucznych, użytkowanych na stanowiskach pracy. Najwięcej stwierdzonych podczas kontroli
nieprawidłowości dotyczyło zapewnienia w maszynach osłon lub innych urządzeń
ochronnych, zapobiegających dostępowi do stref niebezpiecznych, zapewnienia
w nich odpowiednich elementów sterowniczych, oznakowania tych elementów, a także
wyposażenia maszyn w urządzenia do zatrzymania awaryjnego. Wyniki kontroli
wykazały ponadto, że wykonane w ocenianych maszynach osłony i inne urządzenia
ochronne często skonstruowane były w sposób niewłaściwy nie zapobiegając całkowicie
dostępowi do ww. stref.

Brak zachowania odległości bezpieczeństwa od ww. stref niebezpiecznych
Wyniki kontroli wykazały też znaczną liczbę nieprawidłowości w zakresie
oznakowania i zabezpieczenia w zakładach miejsc niebezpiecznych. Dotyczyło to zarówno
stref niebezpiecznych przy maszynach, w tym wygrodzeń niebezpiecznych miejsc przy
ciągach technologicznych, jak też niezabezpieczonych przed wpadnięciem osób otworów
technologicznych, czy zabezpieczeń pracownika przed upadkiem z wysokości z pomostów
obsługowych maszyn.
Dość powszechnym zjawiskiem w kontrolowanych zakładach jest brak
przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy lub brak
zidentyfikowania w dokonanej ocenie wszystkich występujących zagrożeń m.in.
powodowanych przez czynniki szkodliwe środowiska pracy. Brak identyfikacji zagrożeń
w tym zakresie, czy informacji o poziomie zagrożeń uzyskanych w wyniku badań środowiska
pracy, w praktyce wyklucza kształtowanie właściwego podejścia do zagadnień
bezpieczeństwa pracy i podejmowania działań w celu jego poprawy.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
W ZAKŁADACH USŁUG LEŚNYCH
Przeprowadzono 28
kontroli przedsiębiorców,
dotyczących
sprawdzenia
przestrzegania w zakładach usług leśnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy
pozyskiwaniu i zrywce drewna. W 28 zakładach prace wykonywały ogółem 173 osoby,
w tym: 124 pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (72% wykonujących
prace), 44 osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych (25% wykonujących prace)
oraz 5 przedsiębiorców, jednoosobowo wykonujących prace w ramach samozatrudnienia
(3% wykonujących prace).
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Wyniki przeprowadzonych kontroli świadczą o niezadawalającym stanie
przestrzegania przepisów bhp przez przedsiębiorców, zajmujących się pozyskiwaniem
drewna. Potwierdzeniem tego jest nadal duża liczba zarządzeń nakazowych regulujących
ujawniane nieprawidłowości, w tym
nieprawidłowości związanych z występowaniem
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Skutkowało to wstrzymywaniem
prac w lesie lub kierowaniem pracowników do innych prac i dotyczyło głównie:
 niestosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej, głównie antyprzecięciowych
ochron kończyn dolnych i hełmów ochronnych. W 2016r. dodatkowo znacząco wzrosła
liczba ujawnionych przypadków niestosowania przez pilarzy osłon oczu i twarzy,
 wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych bez zachowania wymaganych
parametrów procesu technologicznego i zapewnienia skutecznego nadzoru nad ich
wykonywaniem, tj.: stosowaniem niedozwolonych technik ścinki drzew, niedozwolonych
metod usuwania drzew zawieszonych lub pozostawiania ich na powierzchni leśnej,
pozostawiania drzew niebezpiecznych jako tzw. drzewa ekologiczne, niezapewnienia
co najmniej dwuosobowego wykonywania prac, niestosowania urządzeń pomocniczych,
itp. Zagadnienia te powodują bezpośrednie zagrożenia wypadkowe dla pracowników
wykonujących prace na powierzchniach leśnych lub osób postronnych, wchodzących na
powierzchnię po zakończeniu prac (drzewa ekologiczne, drzewa zawieszone),
 wykonywania prac niesprawnymi technicznie pilarkami lub wykonywania zrywki drewna
wciągarkami bez wymaganych osłon. Nadal powszechnie stwierdzano brak wychwytnika
piły łańcuchowej, a wykazane w kontrolach przypadki dotyczyły wyłącznie sytuacji, gdy
pilarze nie posiadali w lesie zapasowych wychwytników, umożliwiających wymianę
uszkodzonych bezpośrednio przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.
Prace związane z pozyskiwaniem drewna często prowadzone są pod nieobecność
pracodawców lub kadry kierowniczej niższego szczebla na powierzchniach leśnych. Rolą
pracodawcy jest wypracować taką formę nadzoru aby pomimo ich nieobecności stan
bezpieczeństwa pracy nie ulegał obniżeniu.
W coraz większym zakresie przy wymienionych pracach stwierdza się
wykorzystywanie urządzeń eliminujących wysiłek fizyczny i ograniczających zagrożenia.
Użytkowanie tego sprzętu łączy się jednak z posiadaniem kwalifikacji UDT i decyzji urzędu
zezwalających na ich użytkowanie.
Pozytywnie należy ocenić fakt, że kontrole przedsiębiorców, negatywnie ocenionych
w tym zakresie w minionych latach, w tym w 2015r. nie wykazały nieprawidłowości.
Natomiast kontrole przeprowadzone u pracodawców w 2016r. ujawniły 1 przypadek obsługi
żurawi przez osobę nieposiadającą wymaganych w tym zakresie uprawnień i 4 przypadki
braku decyzji UDT, zezwalających na eksploatację nowo zakupionych żurawi.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano ogółem 103 decyzje nakazowe, w tym:
 15 decyzji skierowania łącznie 20 osób do innych prac, które dotyczyły m.in.:
- braku decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, wymaganych do obsługi żurawi 1 decyzja wydana w 1 zakładzie;
- braku uprawnień wymaganych do kierowania ciągnikami zrywkowymi - 3 decyzje
wydane w 2 zakładach;
- wykonywanie pracy pilarkami bez wymaganych antyprzecięciowych ochron kończyn
dolnych - 6 decyzji wydanych w 6 zakładach - dotyczyło 9 pracowników;
- wykonywanie pracy na powierzchni leśnej bez wymaganych hełmów ochronnych lub
ochron twarzy - 5 decyzji wydanych w 5 zakładach - dotyczyło 7 pracowników.
 9 decyzji wstrzymujących prace łącznie 14 pracowników, którzy wykonywali prace
w warunkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, w tym:
- 1 decyzja, wstrzymujące prace 4 pilarkami łańcuchowymi przez 4 pracowników,
którzy nie stosowali antyprzecięciowych ochron kończyn dolnych,
- 1 decyzja, wstrzymująca prace 1 pilarką łańcuchową, do czasu naprawy w pilarce
uszkodzonego wychwytnika piły łańcuchowej,
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2 decyzje, wstrzymująca prace dwoma ciągnikami zrywkowymi z wciągarkami,
do czasu zainstalowania zdemontowanych osłon wałów przekazu mocy,
- 3 decyzje wstrzymujące ścinkę drzew w 3 zakładach przez 6 pracowników, do czasu
wyegzekwowania wykonywania prac z wykorzystaniem wymaganych urządzeń
pomocniczych - tyczek kierunkowych,
- 1 decyzja wstrzymująca ścinkę i zrywkę drzew na powierzchni leśnej, do czasu
zapewnienia wykonywania prac w obecności co najmniej dwóch uprawnionych
pracowników na powierzchni leśnej,
- 1 decyzja wstrzymujące ścinkę drzew, do czasu zapewnienia stosowania
wymaganych technik pracy, polegających na zachowaniu wymaganych parametrów.
 4 decyzje, wydane w 2 zakładach wstrzymujące eksploatację 4 pilarek łańcuchowych,
które nie posiadały wymaganego zabezpieczenia - wychwytnika piły łańcuchowej.
 1 decyzja, zakazująca dalszego wykonywania prac na powierzchni leśnej do czasu
usunięcia pozostawionego na powierzchni zawieszonego drzewa, stwarzającego
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 2 pracowników wykonujących tam inne
prace nie związane z usunięciem zawieszenia oraz osób postronnych.
W wyniku ujawnionych wykroczeń przeciwko prawom pracowników nałożono 13 mandatów
karnych kredytowanych na łączną kwotę 13.800,00 zł, za popełnienie 32 wykroczeń.
-

TEMATY WŁASNE OIP
BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI ZAKŁADOWYCH BOCZNIC
KOLEJOWYCH
Celem realizacji tematu była likwidacja zagrożeń związanych z pracami wykonywanymi
na terenie zakładowych bocznic kolejowych. W ramach działalności kontrolnej w 2016r. na
terenie zakładowych bocznic kolejowych kontroli poddano: 10 zakładów będących
właścicielami omawianych bocznic, 5 kontroli dotyczących podmiotów obsługujących
wspomniane bocznice w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej, 2 kontrole dotyczące
podmiotów obsługujących zakładowe bocznice w drużyny manewrowe, 1 kontrola dotycząca
prac remontowo - konserwacyjnych na czynnej bocznicy zakładowej.
Najczęstszą nieprawidłowością był niewłaściwy stan techniczny urządzeń kolejowych
zakładowych bocznic kolejowych. Równie liczną nieprawidłowością było niewłaściwe
zabezpieczenie środków transportu (tabor kolejowy) przed uruchomieniem przez osoby
nieupoważnione. Często stwierdzano niewłaściwy stan techniczny i użytkowy urządzeń
i infrastruktury kolejowej - międzytorzy, usypów, zachwaszczenie, brak utwardzenia. Liczną
nieprawidłowością były niewłaściwe opracowane instrukcje BHP dotyczące stosowanych
procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami
wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników. Równie dużo uchybień stwierdzono
w zakresie nieprawidłowej organizacji prac manewrowych.

Składowanie odpadów posortowniczych na międzytorzu
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Pracodawcy i kadra kierownicza zarządzający zakładowymi bocznicami kolejowymi
w większości nie posiadają fachowej wiedzy z zakresu utrzymania urządzeń bezpieczeństwa
na terenach kolejowych w sprawności technicznej. Zazwyczaj prace związane
z utrzymaniem infrastruktury kolejowej zlecane są firmom podwykonawczym specjalizującym
się w tych zagadnieniach. Lecz zdarza się, że zakład pracy bagatelizując zagrożenia, nie
nawiązuje współpracy ze specjalistami dokonując prac utrzymaniowych we własnym
zakresie. Generalnie w takich właśnie zakładach dochodzi do największej liczby
nieprawidłowości i uchybień w zakresie BHP.
Źródłem występowania problemów jest również niedostateczna znajomość zasad
bezpiecznej organizacji pracy przez pracowników różnych podmiotów, co wynika również
z braku spójnych i jednoznacznych przepisów w tym zakresie. Analizowane instrukcje BHP
obowiązujące w zakładach pracy często są niespójne, wobec czego pracownicy i kadra nie
wiedzą jakich uregulowań mają przestrzegać.
Ponadto z analizy zjawisk wynika, że pracownicy pomimo bieżącego poddawania ich
szkoleniom w dziedzinie BHP oraz zapewnieniu im sprzętu koniecznego do bezpiecznego
wykonywania pracy lekceważą zagrożenia i naruszają przepisy BHP oraz obowiązujące ich
procedury. Presja wywierana tempem realizacji zadań wynika wyłącznie z przyczyn
ekonomicznych poprzez postój składów na bocznicy w przypadku prac załadowczo rozładowczych. Praktyką zakładów jest wykonywanie prac załadowczo - wyładowczych
w porze nocnej przy sztucznym oświetleniu przy pomocy ciężkiego sprzętu, co ma wpływ na
zagrożenie wypadkowe.
Kompleksowa ocena stanu technicznego budynków pomieszczeń technicznych na
kontrolowanych bocznicach wykazała duże zaniedbania i zaniechania w zakresie
przeprowadzanych remontów i renowacji tych pomieszczeń.

KONTROLE PRZEPISÓW PRAWA PRACY W SZKOŁACH NIEPUBLICZNYCH
W związku z realizacją tematu własnego „Przestrzeganie przepisów prawa
w szkołach niepublicznych” w 2016r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu
w Białymstoku przeprowadzili 10 kontroli w szkołach niepublicznych.
W skontrolowanych szkołach pracowało 430 osób, w tym na podstawie
cywilnych 113 osób, 5 podmiotów samozatrudniających się, w ramach stosunku
312 pracowników, w tym 244 kobiety.

pracy
Pracy
umów
pracy

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że najwięcej i najistotniejsze nieprawidłowości
wystąpiły w zakresie stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń
pieniężnych wynikających ze stosunku pracy oraz szkoleń w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Stosunek pracy - nieprawidłowości w zawartych umowach o pracę stwierdzono
u 7 pracodawców (w odniesieniu do 53 pracowników); zawarcie umowy zlecenia,
w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę stwierdzono u 2 pracodawców
(w odniesieniu do 34 pracowników); w przypadku jednego pracodawcy w warunkach,
w których powinny być zawierane umowy o pracę zawierano umowy o dzieło; nieprawidłowości
w regulaminie pracy stwierdzono u 5 pracodawców (w odniesieniu do 156 pracowników).
Czas pracy - nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy
stwierdzono u 3 pracodawców (w odniesieniu do 26 pracowników); brak określenia
w umowach o pracę dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar
czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, których
przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do
wynagrodzenia, jak za pracę w godzinach nadliczbowych stwierdzono u 5 pracodawców
(w odniesieniu do 24 pracowników); jeden pracodawca nie zapewniał pracownikom
11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego (4 pracownikom) i 35 godzinnego
odpoczynku tygodniowego (2 pracownikom).
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Wynagrodzenia za pracę - nieprawidłowości w regulaminie wynagradzania
pracowników stwierdzono u 5 pracodawców (w odniesieniu do 101 pracowników), brak
regulaminu wynagradzania stwierdzono u jednego pracodawcy; nieterminowe wypłacanie
wynagrodzenia za pracę stwierdzono u 3 pracodawców (w odniesieniu do 6 pracowników),
jeden pracodawca nie płacił jednemu pracownikowi, przez cały okres zatrudnienia
(od 2009r.), dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, jeden pracodawca nie
wpłacał 21 pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej.
W zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy stwierdzono nieprawidłowości
dotyczące szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym brak szkoleń, brak
programów szkoleń, przeprowadzania szkoleń przez osoby nie posiadające do tego
kwalifikacji, 3 pracodawców nie utworzyło służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zarówno w ocenie pracodawców jak i w ocenie inspektora pracy przyczynami
nieprawidłowości jest nieznajomość przepisów. W niepublicznych szkołach obowiązują
w zakresie czasu pracy, wynagrodzeń i stosunku pracy przepisy ustawy Kodeks pracy.
Pracodawcy nie do końca rozumiejąc zakres działania ustawy Karta Nauczyciela
w odniesieniu do szkół niepublicznych, podejmowali działania w oparciu o przepisy Karty
Nauczyciela zamiast w oparciu o przepisy Kodeksu pracy.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wystosowali do pracodawców
15 decyzji, 101 wniosków w wystąpieniach, 5 poleceń, zastosowali 1 środek wychowawczy
(4 wykroczenia) oraz 1 mandat w wysokości 1.000 zł (5 wykroczeń).
Ze stwierdzonych 7 przypadków zawarcia umów cywilnych zamiast umów o pracę,
4 zostały uregulowane przez inspektorów poleceniami ustnymi i jeszcze w trakcie kontroli
zawarte zostały z pracownikami umowy o pracę.
W 2 placówkach oświatowych pracodawcy zawierali umowy zlecenia i umowy
o dzieło w warunkach, w których pracownicy powinni świadczyć pracę na podstawie umów
o pracę. Jeden z pracodawców zawierał z nauczycielami umowy o dzieło na wykonywanie
przez nich zadań statutowych szkoły, za które zgodnie z obowiązującym regulaminem
wynagradzania powinien być wypłacany dodatek motywacyjny. Zadania wynikające
z zawieranych umów o dzieło nauczyciele realizowali w godzinach pracy i „przy okazji”
realizowania zadań wynikających z podstawy programowej. Kolejny z pracodawców zawierał
z nauczycielami umowy zlecenia, w celu przygotowania uczniów do konkursów, olimpiad
przedmiotowych itp. Nauczyciele, z którymi zawierane były umowy zlecenia wykonywali
zadania statutowe placówki oświatowej i realizowali je w takich samych warunkach jak
zadania wynikające z umów o pracę, za co powinni otrzymywać wynagrodzenie za pracę
w godzinach ponadwymiarowych, przewidziane w przepisach wewnętrznych.
W wyniku wystąpień inspektorów pracy, pracodawcy zaniechali zawierania umów
o dzieło i umów zleceń w wyżej przedstawionych okolicznościach. W wyniku ustnego
polecenia inspektora pracy, pracodawca wypłacił 1 pracownikowi dodatek do wynagrodzenia
za pracę w porze nocnej w wysokości 11.464zł. Trzech pracodawców utworzyło służbę
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Znaczna liczba osób świadczących pracę na podstawie umów cywilno- prawnych
(113 osób z 430 zatrudnionych, tj. 26,3%) wynika z faktu, że w niepublicznych szkołach,
zdecydowana większość nauczycieli zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze czasu pracy
i szkoły te są dla nich kolejnym miejscem zatrudnienia, po zatrudnieniu w szkołach
publicznych na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze zajęć.

EGZEKWOWANIE SPEŁNIANIA MINIMALNYCH WYMAGAŃ BHP DLA MASZYN
I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
Celem realizowanego zadania było rozpoznanie i wyeliminowanie zagrożeń
związanych z eksploatacją w zakładach pracy maszyn i urządzeń technicznych różnego
przeznaczenia, wprowadzonych do obrotu przed 1 maja 2004r. Kontroli poddano
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73 podmioty użytkujące maszyny i urządzenia techniczne, które powinny zostać
dostosowane do wymagań minimalnych. Ocenie w zakresie spełnienia wymagań
minimalnych inspektorzy pracy poddali 511 maszyn, w tym 54 maszyny w ocenie
inspektorów pracy były zgodne z wymaganiami minimalnymi, natomiast w 467 maszynach
stwierdzono niezgodności z wymaganiami minimalnymi.
Oględziny maszyn dokonane w trakcie trwania czynności kontrolnych wykazały,
iż w znacznej liczbie zakładów dużo maszyn i urządzeń technicznych wyprodukowanych
przed 01.05.2004r. nie spełnia wymagań minimalnych. Niedostosowanie kontrolowanych
maszyn do wymagań minimalnych było przede wszystkim w zakresie: braku lub
niewłaściwych osłon i innych urządzeń ochronnych, zapobiegających dostępowi do stref
niebezpiecznych, zapewnienia odpowiednich elementów sterowniczych, oznakowania tych
elementów, a także wyposażenia maszyn w urządzenia do zatrzymania awaryjnego i do
całkowitego odłączania od źródła zasilania energią elektryczną.

Brak osłony przeniesienia napędu
Liczna grupa maszyn posiadała również osłony i inne urządzenia ochronne, które
często skonstruowane były w sposób niewłaściwy, tj., bez zachowania odległości
bezpieczeństwa od stref niebezpiecznych, które nie zapobiegały całkowicie dostępowi do
ww. stref. W wielu maszynach osłony powyższe można było swobodnie zdemontować - bez
użycia narzędzi, a ich usunięcie nie powodowało zatrzymania ruchu roboczego
niebezpiecznych elementów maszyny.

Widok osłon kół zębatych mechanizmu posuwu surowca

Sprawozdanie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rok 2016
str. 68

Do dodatkowych uchybień i nieprawidłowości w zakresie spełnienia wymagań w zakresie
minimalnych wymagań oprócz nie stosowania urządzeń ochronnych należy zaliczyć:
- brak kontroli maszyn pod kątem spełniania przez nie wymagań minimalnych;
- brak lub nieprawidłowo opracowane instrukcje stanowiskowe dotyczące bezpiecznego
użytkowania kontrolowanych maszyn;
- niewłaściwe oznakowanie elementów sterowniczych (brak czytelnych napisów w języku
polskim lub zrozumiałych symboli, oznakowania w sposób umożliwiający ich
identyfikację);
- brak lub uszkodzone urządzenia do zatrzymywania awaryjnego (uszkodzone elementy
sterujące lub niewłaściwy dobór miejsca ich instalacji);
- niezastosowanie rozwiązań eliminujących możliwość samoczynnego uruchomienia
maszyn (bez celowego zadziałania na układ sterowania) w przypadku ponownego
pojawienia się napięcia w układzie zasilania po jego zaniku;
- wyposażenie maszyn w urządzenia do całkowitego odłączania ich od źródła zasilania
energią elektryczną.
W celu usunięcia niezgodności wydano ogółem 665 decyzji, w tym:
- 22 decyzji wstrzymujących prace,
- 151 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn,
- 208 decyzji, z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa.
Decyzje wstrzymujące prace oraz decyzje wstrzymujące eksploatację maszyn
wydawano z uwagi na dopuszczanie pracowników do eksploatacji i prac na maszynach
nieposiadających osłon lub innych urządzeń ochronnych lub eksploatowanie maszyn
z nieprawidłowymi i uszkodzonymi urządzeniami ochronnymi. W wyniku stwierdzonych
wykroczeń, na osoby odpowiedzialne za stan bhp nałożonych zostało 31 mandatów
na łączną kwotę 33.500,00 zł.
Problem niedostosowania maszyn do wymagań minimalnych dotyczy głównie
zakładów małych eksploatujących często znaczną ilość maszyn niejednokrotnie
skupowanych z rynku wtórnego. Tego typu wyroby charakteryzują się, bowiem 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.

TEMAT REGIONALNY
OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH W PODMIOTACH
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SKUPEM, PRZECHOWYWANIEM I PRZETWARZANIEM
PRODUKTÓW ROŚLINNYCH
W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 10 kontroli
u pracodawców zatrudniających łącznie 310 osób, w tym 304 w ramach stosunku pracy.
Przeprowadzone kontrole wykazały szereg naruszeń w zakresie przestrzegania
obowiązujących przepisów w tym zakresie.
Największą grupę nieprawidłowości stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia i życia pracowników stanowił brak osłon lub innych urządzeń ochronnych
w eksploatowanych maszynach i urządzeniach. Nieprawidłowości w tym zakresie
stwierdzono aż w 37 na 110 zbadanych maszyn i urządzeń tj.: 33,6%. Dotyczyło to zarówno
całkowitego braku odpowiednich urządzeń ochronnych, jak i wykonanie ich w sposób nie
zapewniający bezpieczeństwa pracy, na przykład montowanie osłon bez zachowania
odległości bezpieczeństwa. Wykazane w trakcie kontroli w ww. zakresie nieprawidłowości
stanowiły potencjalne zagrożenia wypadkowe.
Sprawozdanie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rok 2016
str. 69

Pomost ruchomy bez zainstalowanych balustrad ochronnych
Istotną grupę stwierdzonych nieprawidłowości stanowią również te związane
z eksploatacją w zakładach instalacji i urządzeń energetycznych. Nieprawidłowości
w zakresie nieprzeprowadzenia lub braku aktualnych pomiarów potwierdzających
skuteczność działania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu izolacji
oraz ochrony podstawowej stwierdzono w 6 na 13 zbadanych zagadnień, co stanowi 46,1%.
Najwięcej nieprawidłowości inspektorzy pracy stwierdzili w zakresie zagadnień
związanych z oceną ryzyka zawodowego. Na skontrolowane 62 stanowiska pracy
nieprawidłowości stwierdzono na 32 co stanowi ponad 51% zbadanych. Uchybienia
dotyczyły zarówno braku dokonania oceny, co dotyczyło 4 stanowisk, jak i nieuwzględnienia
w ocenie wszystkich występujących zagrożeń między innymi tych związanych
z występowaniem w środowisku pracy szkodliwych i uciążliwych czynników między innymi
hałasu i zapylenia oraz możliwości wystąpienia atmosfery wybuchowej, co dotyczyło łącznie
32 stanowisk.

PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
PREWENCYJNEJ
PORADY PRAWNE I TECHNICZNE
W okresie od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016 r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu
Pracy udzielili łącznie 61.147 porad prawnych i technicznych, w tym:
● w zakładach pracy udzielono łącznie 25.893 porady, w tym:
- porad prawnych - 10.773,
- porad technicznych - 12.843,
- porad dotyczących legalności zatrudnienia - 2.317,
● w siedzibie OIP i Oddziałach w Łomży i Suwałkach udzielono łącznie 35.254 porad,
z czego:
- porad prawnych - 33.336,
- porad technicznych - 746,
- porad dotyczących legalności zatrudnienia - 730,
- innych - 442.
W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 44.109 porad prawnych, tj. o 12,20%
więcej niż w 2015r. oraz 13.589 porad technicznych, czyli o 0,12% więcej niż w 2015r.
Inspektorzy pracy oraz pracownicy merytoryczni udzielili także łącznie 3.047 porad
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dotyczących legalności zatrudnienia. W dalszym ciągu przeważają porady prawne
i techniczne udzielone telefonicznie - 24.177.
Szacunkowo najczęściej zadawano pytania dotyczące:
- stosunku pracy (w tym zasad nawiązywania i rozwiązywania, trybu wydawania i treści
świadectwa pracy) - 13.555 porad,
- wynagrodzenia za pracę - 5.077 porad,
- czasu pracy - 3.200 porad,
- urlopów wypoczynkowych - 2.642 porady,
- uprawnień związanych z rodzicielstwem - 2.279 porad,
- rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników - 1.606 porad,
- przygotowania pracownika do pracy - 1.873 porady.
Jak zaznaczono, zagadnienia najczęściej poruszane przez pracowników
i pracodawców dotyczyły wypowiedzeń umowy o pracę. Większość pytań w tym zakresie
stanowiły zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy w dniu 22 lutego 2016r. w zakresie
zawierania umów na czas określony, a także zasad ich wypowiadania.
Równie częstym co w latach ubiegłych problemem, z którym spotykali się pracownicy
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, w 2016r., było zatrudnienie na podstawie
umów cywilnoprawnych i możliwości przekształcenia ich w umowy o pracę, jak też
perspektywy dochodzenia roszczeń w związku z niewypłacaniem wynagrodzenia z tytułu
tych umów. Pod koniec okresu sprawozdawczego pytania w tym zakresie dotyczyły głównie
ustalenia minimalnej stawki godzinowej z tych umów. Spowodowane to było nowelizacją
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która weszła w życie 01.01.2017r.
W przypadku udzielanych porad technicznych, większość pracodawców oraz
pracowników zwracała się z prośbą o informację odnośnie interpretacji przepisów w zakresie
profilaktycznych badań lekarskich. Dużym zainteresowaniem niezmiennie cieszyły się
przepisy dotyczące wymogów higieniczno- sanitarnych, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia pracy. W okresie letnim wiele pytań odnosiło się do zagadnień związanych
z zapewnieniem przez pracodawcę napojów. Natomiast w okresie zimowym pojawiał się
problem odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy oraz posiłków
regeneracyjnych. Wiele pytań związanych było również z zapewnieniem przez pracodawcę
odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku
wpłynęło 405 pisemnych bądź elektronicznych pytań prawnych, na które udzielono
odpowiedzi, lub przekazano zapytania do innych okręgowych inspektoratów pracy według
właściwości miejscowej. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym, liczba
porad pisemnych z zakresu prawnej ochrony pracy zwiększyła się o 33 porady.
W pytaniach prawnych dotyczących prawnej ochrony pracy, kierowanych na piśmie,
najczęściej poruszano zagadnienia dotyczące:
 wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych związanych ze stosunkiem
pracy, w szczególności ustalania prawa do świadczeń pieniężnych takich jak nagroda
jubileuszowa, dodatkowe wynagrodzenie roczne czy dodatek stażowy,
 stosunku pracy,
 uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
W 2016r. z prośbą o udzielenie porad prawnych i technicznych zgłaszali się zarówno
pracownicy, jak i pracodawcy. W dalszym ciągu jednak większą część interesantów stanowią
pracownicy i byli pracownicy. Z kolei z porad technicznych korzystali przede wszystkim
pracodawcy podczas prowadzonych czynności kontrolnych. Warto zauważyć, iż pracodawcy
zgłaszali się najczęściej z pytaniami dotyczącymi profilaktycznych badań lekarskich,
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
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Inną formą „poradnictwa” przewidzianą w działalności profilaktycznej Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku było udzielanie informacji w zakresie prawa pracy oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy za pośrednictwem mediów. W okresie sprawozdawczym
przykładowo odbyło się 10 nagrań programu radiowego „MASZ PRAWO” emitowanego
w Radiu Białystok. W audycjach tych pracownicy Sekcji Prawnej Okręgowego Inspektoratu
Pracy udzielali wyjaśnień z zakresu prawa pracy na tematy cieszące się największym
zainteresowaniem, a także na temat wprowadzonych ostatnich zmian w Kodeksie pracy,
dotyczących zawierania umów o pracę na czas określony oraz uprawnień związanych
z rodzicielstwem. W okresie sprawozdawczym odbyło się także 12 dyżurów pracowników
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w redakcji „Kuriera Porannego”.
Niewątpliwym wkładem w rozwój świadomości pracowników w zakresie prawa pracy
były prowadzone wykłady i szkolenia. W ramach kampanii „Zanim podejmiesz pracę”
pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku przeprowadzili łącznie
16 szkoleń. Przy tym jedno spotkanie odbyło się z pracodawcami, drugie z osobami
bezrobotnymi. Pracownicy przeprowadzili także 8 wykładów w zakładach pracy dotyczących
mobbingu oraz po 1 wykładzie w Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz OZZ Pielęgniarek
i Położnych w zakresie zmian w Kodeksie pracy. Ponadto w ramach współpracy OIP
z organizacjami związkowymi odbyły się szkolenia dla społecznych inspektorów pracy
w Klubie Społecznego Inspektora Pracy NSZZ „Solidarność” Regionu Podlaskiego
(18 szkoleń).
Podsumowując, należy stwierdzić, że w dalszym ciągu istnieje bardzo duże
zapotrzebowanie na poradnictwo z zakresu prawa pracy, realizowane w siedzibie
Okręgowego Inspektoratu Pracy i Oddziałach w Łomży i Suwałkach.

PROGRAMY PREWENCYJNO - INFORMACYJNE
Państwowa Inspekcja Pracy misję ochrony pracy realizuje nie tylko poprzez
czynności kontrolne i nadzór, ale również przez liczne przedsięwzięcia prewencyjne
przybliżające wiedzę z zakresu prawa pracy jak i promujące dobre praktyki w tych tematach.
Działalność w tym zakresie, jak co roku z jednej strony jest kontynuacją części zadań z lat
poprzednich, jak również zaznacza się nowymi pomysłami na tym polu.
Mając do czynienia z szerokim spektrum odbiorców - od najmłodszych poczynając,
poprzez młodzież szkolną, studentów, ludzi debiutujących na rynku pracy, po pracowników,
kadrę kierowniczą i pracodawców staramy się dostosować zarówno formę przekazu jak
i treść tych zagadnień aby budować w społeczeństwie świadomość praw i obowiązków,
jednocześnie pamiętając, iż przekazane najmłodszym podstawowe zasady bezpiecznej
pracy mogą spowodować, że przyszłe pokolenia będą traktować prawo pracy jako naturalny
standard, a nie konieczny przymus.
Poniżej prezentujemy najważniejsze z tych działań w minionym roku.

PROGRAM INFORMACYJNO-PREWENCYJNY W BUDOWNICTWIE
Działania informacyjno-edukacyjne w 2016 roku prowadzone przez inspektorów pracy
kierowane były
przede wszystkim do firm podwykonawczych. Zważywszy jednak
na znaczną liczbę stanowisk nadzoru technicznego, na których są zatrudniani ludzie młodzi,
niejednokrotnie niedoświadczeni, powyższymi czynnościami objęto również kadrę
kierowniczą i pracowników generalnych wykonawców. Ponadto, działania te skierowano
również do studentów Politechniki Białostockiej.
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W czerwcu 2016r. inspektorzy pracy uczestniczyli w II spotkaniu z cyklu „Bezpieczna
praca w budownictwie - Zero Wypadków” odbywającym się w ramach Akademii
Bezpieczeństwa w Budownictwie na terenie Politechniki Białostockiej. Powyższe spotkania
adresowane do studentów ostatnich lat kierunku budownictwa organizowane są w związku
z inicjatywą powstałą w trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w Budownictwie przy
Okręgowym
Inspektorze
Pracy
w
Białymstoku.
W
roku
sprawozdawczym
współorganizatorami powyższego seminarium były Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska Politechniki Białostockiej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Komenda
Miejska Policji w Białymstoku oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
Oddział w Białymstoku.
Realizując działania programu prewencyjnego w części zasadniczej swoimi
działaniami objęliśmy 128 podmiotów, w tym 40 pracodawców. Głównym wydarzeniem
programu były przedsięwzięcia organizowane w maju minionego roku w ramach „Tygodnia
bezpieczeństwa” na placach budów.
W kwietniu i maju 2016 na placach budów województwa podlaskiego
przeprowadzono szereg spotkań szkoleniowo - informacyjnych mających za zadanie
omówienie najczęściej stwierdzane nieprawidłowości podczas realizacji procesów
budowlanych, w tym odnosząc się do przykładów wypadków przy pracy odnotowanych
w minionym roku.

Istotnym wydarzeniem zainicjowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy
w Białymstoku w ramach prowadzonych działań prewencyjnych naszego urzędu było
zawarcie porozumienia o współpracy na rzecz zapewnienia odpowiednich standardów
bezpieczeństwa pracy na budowach zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego
przez 17 firm branży budowalnej z naszego terenu.
Powyższe porozumienie podpisane w dniu 29.11.2016r. w siedzibie OIP, zostało
ustanowione celem propagowania kultury bezpieczeństwa, doboru optymalnych środków
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, tym samym
wyeliminowania zagrożeń wypadkowych, przede wszystkim podczas prowadzenia prac
szczególnie niebezpiecznych na terenach budów.
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WŁĄCZ BEZPIECZEŃSTWO PRACY PRZY OBRÓBCE DREWNA
W 2016 roku na terenie całego kraju został uruchomiony program prewencyjny
w ramach kampanii „Włącz bezpieczeństwo pracy przy obróbce drewna”.
Wymieniona kampania obejmuje zarówno działania medialne, jak i program
prewencyjno- kontrolny. Ma to doprowadzić do zmniejszenia zagrożeń w tartakach
i zakładach stolarskich, wpłynąć na przestrzeganie przepisów prawa pracy, w szczególności
bezpieczeństwa i higieny pracy, a także umożliwić pracodawcom dostosowanie zakładów do
obowiązującego prawa poprzez udział w programie prewencyjnym, opartym jak wiele innych
programów PIP na samokontroli. Cała kampania przewidziana jest na okres trzech lat
i powinna objąć większość zakładów w wymienionej gałęzi gospodarki w naszym
województwie. Program jest nową formą połączenia działań prewencyjnych w określonej
branży z realizacją kontroli w tych podmiotach. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku
działania w tym zakresie rozpoczął od szkolenia dla pracodawców z branży drzewnej.
Jesienią 2016 roku ogółem przeprowadzono 4 szkolenia w siedzibach ZUS Oddział
w Białymstoku, OIP w Białymstoku oraz w siedzibach Oddziałów OIP w Łomży
i w Suwałkach, w ramach których uczestniczyło ponad 50 pracodawców.
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W trakcie szkoleń ich uczestnikom przekazano materiały pomocnicze, służące
identyfikacji występujących w zakładzie nieprawidłowości i określeniu działań naprawczych
prowadzących do ich wyeliminowania. Jednym z tych wydawnictw jest tzw. Lista kontrolna
z komentarzem, zawierająca wskazówki do przeprowadzenia prawidłowej samokontroli
(samooceny) warunków pracy w zakładzie i przykłady charakterystycznych dla
przedmiotowej branży działań naprawczych. Najistotniejszym elementem tego programu
prewencyjno-kontrolnego jest informacja przekazywana pracodawcom o zbliżającej się
kontroli i tylko od samych pracodawców zależy jak przygotują się do oczekiwanej kontroli
i z jakim efektem zakończą swój udział w naszej kampanii. Kontrole w tej branży zostaną
uruchomione w 2017r.

PROGRAM PREWENCYJNY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
- ZDOBĄDŹ DYPLOM PIP
Program „Zdobądź Dyplom PIP” w działalności urzędu realizowany jest od 2000 roku
i skierowany został do pracodawców wszystkich branż, zatrudniających do 9 pracowników.
Mikroprzedsiębiorstwa na terenie naszego województwa stanowią najliczniejszą grupę zakładów pracy, a ponadto przeprowadzane kontrole w tej grupie pracodawców wykazują
najwięcej nieprawidłowości w zakresie przestrzegania praw pracowniczych. Pracodawca,
który zadeklaruje swój udział, zostaje kompleksowo przeszkolony w zakresie
najważniejszych zagadnień prawa pracy i bhp, otrzymuje materiały edukacyjne i listę
kontrolną problemów do sprawdzenia we własnym przedsiębiorstwie. Idea programu oparta
jest na zasadzie samokontroli. Pracodawcy samodzielnie lokalizują i usuwają
nieprawidłowości występujące w ich zakładzie. W ramach trzech spotkań w maju i czerwcu
2016 r. w szkoleniach uczestniczyło ogółem 34 pracodawców. Wszyscy pracodawcy biorący
udział w szkoleniu wypełnili karty zgłoszenia i przystąpili do realizacji programu.
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Po przeprowadzeniu działań mających na celu dostosowanie swoich zakładów pracy
do obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy
26 pracodawców otrzymało Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy, które wręczono podczas
uroczystości podsumowania programów prewencyjnych OIP 3 listopada 2016 r. w Centrum
„ASTORIA” w Białymstoku.

KONKURSY PROMUJĄCE POŻĄDANE POSTAWY W ZAKRESIE
OCHRONY PRACY
KONKURS „PRACODAWCA - ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ”
Do XXIII edycji konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” w roku 2016
zakwalifikowano łącznie 11 zakładów pracy, z tego 5 w I kategorii, tj. do 50 osób
zatrudnionych, 4 w II kategorii, tj. od 51 do 250 osób zatrudnionych oraz 2 zakłady
w kategorii III, tj. powyżej 250 zatrudnionych.
W wyniku wizytacji i dokonanej oceny komisja konkursowa postanowiła nagrodzić
9 spośród zgłoszonych pracodawców. Zwycięzcami w poszczególnych grupach zatrudnienia
zostali: „Speed Service” Daniel Lipka w Łomży, II kategoria - HERBAPOL - LUBLIN” S.A.
Oddział w Białymstoku i w III kategorii Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy.

Zwycięscy konkursu na gali wręczenia nagród wraz z zaproszonymi gośćmi

KONKURS „BUDUJ BEZPIECZNIE”
Konkurs na najbardziej bezpieczną inwestycję budowlaną Okręgowy Inspektorat
Pracy w Białymstoku zorganizował już po raz XV.
Do konkursu zakwalifikowano 5 placów budów. Okręgowa Komisja Konkursowa
dokonała oceny kandydatów na podstawie wyników kontroli, co najmniej dwóch,
przeprowadzonych na zgłoszonych do konkursu budowach i wyłoniła laureatów konkursu.
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Laureaci konkursu „Buduj bezpiecznie”
Zwycięzcą tej edycji konkursu została budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami i lokalami handlowymi przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku „Apartamenty Jagiellońskie” - Generalny wykonawca: RS Budownictwo Robert Skrzypkowski
w Białymstoku.

KONKURS MŁODOCIANYCH ZATRUDNIONYCH W RZEMIOŚLE
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku i Okręgowy Inspektorat Pracy
w Białymstoku przy udziale Kuratorium Oświaty w Białymstoku w dniu 14 kwietnia 2016r.
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.
Do tej części konkursu przystąpiło 23 uczniów reprezentujących cechy rzemiosł
zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
Pierwsze miejsce zajął Michał Zalewski - uczeń zawodu mechanik pojazdów
samochodowych reprezentujący Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Augustowie.
Miejsce drugie przypadło Kacprowi Michałowi Jacuńskiemu - uczniowi zawodu elektryk
reprezentującemu Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach. Zawodnicy
ci reprezentowali Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku w finale
ogólnokrajowym konkursu Zdobywcy pierwszych sześciu miejsc otrzymali nagrody rzeczowe
ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz Izbę Rzemieślniczą
i Przedsiębiorczości w Białymstoku.

KONKURS „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”
Etap wojewódzki konkursu został przeprowadzony w dn. 26.02.2016r. na terenie
Politechniki Białostockiej. W konkursie brało udział 17 uczniów, którzy przebrnęli pierwszy
szkolny etap organizowany w listopadzie 2015r. polegający na wypełnieniu przez
uczestników konkursu testu on-line z udziałem 247 uczniów. Efektem rywalizacji trójka
z najlepszym wynikiem została nominowana do etapu centralnego w Warszawie.
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Uczestnicy etapu regionalnego z organizatorami na pamiątkowym zdjęciu
Z przyjemnością informujemy, że trzecie miejsce w etapie centralnym zdobyła
Magdalena Stankiewicz z Zespołu Szkół Handlowo- Ekonomicznych w Białymstoku.
Natomiast reprezentacja naszego województwa (w składzie wymienionej szkoły ZSHE z udziałem Mateusza Pełcha i Michała Mieczkowskiego) zajęła również trzecie miejsce - w
klasyfikacji zespołowej.

Laureatka etapu centralnego

KONKURS „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE”
Konkurs realizowany od wielu lat ma na celu promowanie gospodarstw rolników
indywidualnych, którzy w zakresie swojego gospodarstwa podejmują działania służące
bezpiecznemu wykonywaniu prac zarówno dla nich samych jak i członków ich rodzin.
W dniu 17 sierpnia br. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się
uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XIV edycji konkursu „Bezpieczne
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gospodarstwo rolne”. W tegorocznej odsłonie konkursu w szranki stanęło 46 gospodarstw
z terenu województwa.
W etapie wojewódzkim komisja konkursowa oceniła 8 gospodarstw i postanowiła nagrodzić
następujących rolników:
I miejsce
Jolanta i Jan Monach - Kobylanka gm. Michałowo
II miejsce
Dorota i Mirosław Czarnieccy - Żłobin gm. Krasnopol
III miejsce
Anna i Krzysztof Kuniccy - Krasowo Wielkie gm. Nowe Piekuty

Laureaci wraz z organizatorami na podsumowaniu konkursu

PROGRAM „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”
W roku szkolnym 2015/2016 Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku kontynuował
ogólnoeuropejski program skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych pod
hasłem „Kultura bezpieczeństwa”. Jego celem jest zwiększenie wśród młodych osób
świadomości zagrożeń związanych z pracą, promocji tematyki bezpieczeństwa pracy
w edukacji oraz przygotowania młodych ludzi w zakresie bhp do pracy zawodowej.
W okresie 2016 roku 19 nauczycieli przeprowadziło 78 lekcji poświęconych tematyce
bezpieczeństwa pracy, w których udział wzięło 659 uczniów. Zajęcia te prowadzone są na
bazie materiałów informacyjnych wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy.
Nauczycieli, którzy wyróżniali się zaangażowaniem w tych zajęciach nagrodzono
upominkami
na uroczystej gali zorganizowanej celem podsumowania programów
prewencyjnych w listopadzie minionego roku.

TURNIEJ O „SREBRNĄ SIEKIERĘ NADLEŚNICZEGO”
W dniu 06.10.2016r. odbyła się XI edycja zawodów drwali z zakładów usług leśnych
współpracujących z Nadleśnictwem Rudka o „Srebrną Siekierę Nadleśniczego”. Okręgowy
Inspektorat Pracy w Białymstoku jest współorganizatorem tych zawodów i fundatorem jednej
z głównych nagród. W tym roku zawody odbywały się na terenie Leśnictwa Ciechanowiec.
Rywalizacja obejmowała następujące konkurencje: ścinka drzew, wymiana łańcucha
w pilarce łańcuchowej, przerzynka kombinacyjna i przerzynka na dokładność wchodzących
w skład kategorii „Najlepszy pilarz”.
W zawodach oprócz zakładów usług leśnych uczestniczyli także strażacy
z Państwowej Straży Pożarnej z Siemiatycz, Bielska Podlaskiego i Wysokiego
Mazowieckiego.
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Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku nagrodził pilarką spalinową zdobywcę drugiego
miejsca w zawodach indywidualnych Zbigniewa Sacharzewskiego z Zakładu Usługi Las
i Ogród Danuta Gola - nagroda pilarka profesjonalna.

KAMPANIA INFORMACYJNO- PREWENCYJNA „SZANUJ ŻYCIE!
BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM”
Działania na rzecz ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym to promocja zasad
bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym polegająca na dotarciu z wiedzą do jak
największej liczby osób dorosłych, młodzieży i dzieci mieszkających na wsi w celu edukacji
rolników i członków ich rodzin. W ramach realizacji zadania przeprowadzono szkolenia
ogólne i specjalistyczne, prelekcje i konkursy wiedzy z bhp w rolnictwie oraz konkursy
plastyczne. Ogółem różnymi formami działań objęto ponad 8 tysięcy osób.
Szkolenia obejmowały przede wszystkim tematykę dotyczącą:
 zasad bhp przy obsłudze maszyn i urządzeń,
 pomocy dzieci w gospodarstwach wiejskich i związane z tym zagrożenia wypadkowe,
 bezpiecznej pracy podczas wykonywania oprysków,
 przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy rolniczej,
 zasad bezpiecznej obsługi zwierząt,
 zagrożeń wypadkowych występujących w gospodarstwach rolników,
 sposobów ograniczania ryzyka zawodowego w pracach rolnych i pracach w obejściu
gospodarskim.
W szkoleniach przeznaczonych wyłącznie dla rolników udział wzięło 1244 osób,
Największą część szkoleń zorganizowano przy współpracy ze spółdzielnią
mleczarską w Piątnicy. Ponadto szkolenia te prowadzono w wielu innych miejscach.
Nadal dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy organizowane przez Okręgowy
Inspektorat Pracy w Białymstoku. W 7 konkursach z udziałem rolników brało udział 66 osób,
zaś największym z nich był konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” podsumowany w trakcie
Dożynek Wojewódzkich w Szumowie, w dniu 28 sierpnia 2016r.
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Laureaci konkursu

Laureat w trakcie prac

Akcja promocyjna „Żniwa mogą być bezpieczne” w czasie której, przeprowadzane
są wizytacje prac żniwnych, połączone z doradztwem i przekazywaniem materiałów
edukacyjnych rolnikom wykonującym prace. W roku 2016 przeprowadzono ponad 400
wizytacji prac polowych i gospodarstw rolnych, w których pracowało 500 osób.
Znaczną część działań prewencyjnych w tym temacie poświęcamy najmłodszym,
tj. uczniom, dzieciom i młodzieży środowisk wiejskich. W ramach różnego rodzaju konkursach
udział wzięło ponad 130 uczniów. Najważniejszy z nich „Bezpieczna praca w gospodarstwie
rolnym” odbył się w dniu 16 marca br. w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych w Niećkowie.
Współorganizatorami konkursu są Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w Białymstoku oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół rolniczych z województwa podlaskiego, a
jego celem była popularyzacja zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie wśród młodzieży szkół
rolniczych. Zwyciężył Łukasz Kobyliński uczeń Zespołu Szkól w Niećkowie.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników
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Specjaliści ds. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym brali udział
w prowadzonych przez inne instytucje akcjach, np.: „Bezpieczne ferie” i „Bezpieczne wakacje
2016”. Wiele działań, w szczególności konkursy realizowano wspólnie z OR KRUS
w Białymstoku oraz Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Podlaską
Izbą Rolniczą i Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

Bezpieczne wakacje Raczki
Szczególną uwagę przy naszych działaniach zwracamy również na edukację najmłodszych.

Uczestnicy i organizatorzy konkursu SP w Surałach
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.
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PODSUMOWANIE
OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA OIP
- EFEKTY ZASTOSOWANYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH
W roku 2016 inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 3.540 kontroli. Skontrolowano
ogółem 3.007 podmiotów gospodarczych. Kontrolami objęto ogółem 107.396 osób
wykonujących pracę. Po zakończonych kontrolach inspektorzy pracy wydali ogółem 17.939
decyzji nakazowych, w tym 5.340 decyzji ustnych. Ponadto wystosowano 14.315 wniosków
w wystąpieniach oraz wydano 387 poleceń ustnych.
Zakończone kontrole tylko w 426 przypadkach nie spowodowały zastosowania
środków prawnych. Do pozostałych zakładów skierowano średnio 5,76 decyzji
administracyjnej w celu usunięcia naruszeń przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Pracodawcy, do momentu sporządzenia sprawozdania, potwierdzili realizację 15.166
decyzji, tj. ok. 85% (w roku 2015 odnotowano 89%) oraz 12.440 wniosków skierowanych
w wystąpieniach, tj. 85% (w roku 2015 odnotowaliśmy identyczny odsetek 85%).
Dodatkowo należy podkreślić niewielki procent decyzji niewykonanych, których liczbę
stwierdzono w trakcie kontroli, tj. po sprawdzeniu 6.334 decyzji nakazowych stwierdzono
brak wykonania dotyczący 153 decyzji, tj. 2,4%.
W wyniku wykonania wydanych przez inspektorów pracy środków prawnych w 2.268
skontrolowanych zakładach nastąpiła poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
która dotyczyła 106.283 pracowników.
Efektem działalności inspektorów pracy było w szczególności wyeliminowanie przez
pracodawców stwierdzonych nieprawidłowości. Zakres tych uchybień od kilku lat jest bardzo
zbliżony i dotyczy najczęściej obszarów:
- przygotowania pracowników do wykonywania pracy,
- eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń technicznych,
- urządzeń i instalacji energetycznych,
- stanowisk i procesów pracy,
- stanu technicznego obiektów i pomieszczeń pracy,
- zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
- magazynowania i składowania materiałów,
- wentylacji, ogrzewania i oświetlenia,
- stanu zaplecza higieniczno- sanitarnego.
W zakresie zagadnień prawnej ochrony pracy podstawowymi środkami prawnymi
mającymi zapewnić poprawę stanu praworządności w tym obszarze są wystąpienie
i polecenie ustne wydawane w trakcie kontroli, a jedynie w zakresie wynagrodzeń również
decyzja wypłaty.
Dane z działalności OIP w Białymstoku w 2016 roku wskazują, że zastosowane środki
prawne były skuteczne. W szczególności, w wyniku wystąpień inspektorów pracy
pracodawcy poinformowali organy PIP o wykonaniu:
- 84,7% wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu stosunku pracy i 74,3%
związanych z tym zakresem wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu
legalności zatrudnienia,
- 86,8% wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu czasu pracy,
- 85,5% wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu urlopów wypoczynkowych,
- 84,5% wniosków dotyczących likwidacji uchybień z zakresu wynagrodzenia za pracę,
w szczególności wypłacenia różnego rodzaju składników wynagrodzenia, które nie były
dotychczas wypłacane lub były zaniżane.
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Ponadto w zakresie wynagrodzenia za pracę, pracodawcy wykonali 177 z 229 (77,2%)
decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzenia. Zaznaczyć przy tym trzeba,
że wyegzekwowano 85% kwoty objętej środkami prawnymi.
Dodać należy, że w zakresie prawnej ochrony pracy jeszcze w trakcie 263 kontroli
inspektorzy pracy wydali 387 poleceń wyeliminowania naruszeń przepisów prawa pracy
i zgodnie z ustawowym wymogiem polecenia te zostały wykonane.
Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od skutku wszystkich wymienionych wyżej
środków prawnych, największym efektem wystąpień, poleceń, a w szczególności decyzji
wypłaty było wyegzekwowanie należności głównie z tytułu wynagrodzenia, a ponadto
innych świadczeń takich jak: dodatki, odprawy, nagrody, ekwiwalenty od 953 pracodawców
dla 8.941 pracowników na łączną kwotę 6.428.152 zł.

STAN OCHRONY PRACY
Wyniki przeprowadzonych w 2016 roku kontroli wskazują, że stan przestrzegania
przepisów prawa pracy zbliżony był do lat ubiegłych. Podobnie, jak w 2015 roku i latach
wcześniejszych, kontrole wykazały naruszanie przepisów o czasie pracy oraz przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nie mniej istotne nieprawidłowości w zakresie naliczania
i wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. Na taki stan rzecz wpływa
głównie sytuacja ekonomiczna oraz wysokie koszty związane z zatrudnianiem pracowników.
To te właśnie czynniki, podobnie jak w latach ubiegłych powodowały, że wiele podmiotów
gospodarczych dążyło do ograniczenia kosztów poprzez wybieranie najtańszych form
zatrudnienia, tj. na podstawie umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę oraz bardziej
lub mniej świadome naruszanie przepisów dotyczących czasu pracy w przypadku
zatrudniania pracowników.
Względy ekonomiczne wpływały też na naruszanie przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy, a zwłaszcza niepodejmowanie przez część pracodawców działań
zmierzających do poprawy warunków pracy, ograniczania zagrożeń wypadkowych
i zagrożeń wynikających z czynników szkodliwych środowiska pracy. Tym samym
negatywnie rzutowały na stan ochrony pracy w tym zakresie.
Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy warto zauważyć, że liczba kontroli
w porównaniu do roku poprzedniego jest niemal identyczna (mniejsza jedynie o 8%),
natomiast liczba decyzji nakazowych wydanych na jedną kontrolę wynosi 5,07 i jest wyższa
od odnotowanej w roku ubiegłym, tj. 4,56 w 2015r..
Porównując liczbę stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie bezpośredniego
zagrożenia życia i zdrowia pracowników za rok miniony w stosunku do 2015 odnotowaliśmy
wzrost dotyczący tych decyzji, tj. inspektorzy pracy wydali 331 decyzji wstrzymania prac,
tj. o 5,7% więcej niż w roku poprzednim (w roku 2015 wydano 313 decyzji), a także 575
decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń ze względu na fakt, że ich eksploatacja
powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, tj. o ok. 39% więcej
(w roku 2015 tych decyzji było 413).
Wymieniony środek prawny stosowany jest przez inspektorów pracy głównie
w sytuacji, gdy przy maszynie (urządzeniu) w chwili kontroli nie ma pracowników obsługi,
natomiast sama maszyna lub urządzenie jest podłączona do zasilania i może być w każdej
chwili uruchomiona. Ten środek prawny w znacznym stopniu uzupełnia działania kontrolne
w zakresie eliminowania zagrożeń na stanowiskach pracy.
Trzecim rodzajem decyzji wydawanej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia
i zdrowia pracowników jest decyzja skierowania pracowników do innych prac. W roku
sprawozdawczym wydano 229 takich decyzji, tj. o 17% więcej niż w roku 2015 (wydano
wówczas 195 decyzji).
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Wzrost liczby wydanych decyzji łączy się również z większą liczbą pracowników,
których decyzje skierowania do innych prac dotyczyły, tj. w roku 2016 decyzjami objęto 496
pracowników, tj. o 24% więcej do roku poprzedzającego.
Decyzje skierowania, podobnie jak w latach poprzednich, wydawano głównie
w budownictwie - 58%, przetwórstwie przemysłowym - 14% oraz w handlu i naprawach - 12%.
Decyzje wstrzymania prac dotyczą również tych samych branż, a dodatkowo stopień
procentowy wydanych decyzji jest porównywalny, tj. budownictwie - 62%, przetwórstwie
przemysłowym - 19% oraz w handlu i naprawach 6%.
Również obszary zastosowanych decyzji nakazowych są zbliżone jak w roku
ubiegłym i dotyczyły głównie przygotowania do pracy, maszyn i urządzeń technicznych oraz
stanowisk i procesów pracy.
Tradycyjnie jednym z głównych czynników oceny stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy jest stan wypadków przy pracy osób wykonujących pracę. W roku 2016 inspektorzy
pracy zbadali 72 zdarzenia, zgłoszone do naszego urzędu w ramach realizacji obowiązku
pracodawcy zgłaszania wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. W ramach tych
wypadków poszkodowanych zostało ogółem 77 pracowników, w tym 10 osób poniosło
śmierć i 25 osób doznało ciężkiego uszkodzenia ciała.
W stosunku do roku poprzedniego statystyki są zbliżone, tj. liczba osób
poszkodowanych w wypadkach ogółem jest identyczna jak rok wcześniej, jak również liczba
osób w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym.
Natomiast odnotowany został spadek liczby poszkodowanych w wypadkach
ze skutkiem ciężkiego uszkodzenia ciała o 8 osób, tj. z 33 w roku 2015 do 25 w roku
sprawozdawczym.
W pozostałych wskaźnikach statystyki są bardzo zbliżone, dotyczy to zarówno
samych zdarzeń jak i najczęściej powtarzających się nieprawidłowości. Na terenie naszego
okręgu na przestrzeni ostatnich kilku lat cztery branże praktycznie kumulują całą statystykę
wypadkową - co opisano w części podstawowej, w pozostałych branżach jest ona na tyle
sporadyczna, że nie wpływa na obraz stanu bhp w naszym rejonie.
Statystyki, na które najbardziej należy zwrócić uwagę w zakresie wypadków przy
pracy dotyczą stażu osoby poszkodowanej i wieku tych osób. W roku sprawozdawczym
wśród ogółu poszkodowanych ok. 34% dotyczy grupy, której staż nie przekracza jednego
roku - w tym 4 osoby poniosły śmierć (w roku 2015 stanowiło to ok. 53% ogółu
poszkodowanych, w tym 6 osób poniosło śmierć). Najczęściej są to ludzie młodzi bez
doświadczenia - w 2016 roku 16,8% ogółu poszkodowanych stanowili pracownicy
w przedziale wieku 19 - 29 lat, a ponad 16% stanowili pracownicy w wieku od 30 do 39 lat.
Dokonywana w ramach corocznego sprawozdania ocena stanu prawnej ochrony
pracy w tak istotnym obszarze jak prawo do wypoczynku (przepisy o czasie pracy i urlopach
wypoczynkowych), a także prawo do wynagrodzenia za pracę dotyczy wprawdzie większości
zatrudnionych, ale niestety nie wszystkich. Można mówić o większych lub mniejszych
naruszeniach praw pracowniczych w tym właśnie obszarze, ale trzeba pamiętać, że istnieje
także grupa zatrudnionych, do których te uprawnienia nie mają w ogóle zastosowania.
Są to głównie osoby wykonujące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne, umowy zlecenie
lub o dzieło. Zatrudnienie w oparciu o te umowy nie jest całkowicie marginalne, o czym
świadczy to, że w 2016 roku w objętych kontrolami zakładach na 107.200 zatrudnionych,
12.369 osób pracowało w oparciu o umowy zlecenia lub o dzieło.
Oczywiście zatrudnianie na podstawie tych umów nie może budzić zastrzeżeń, jeżeli
praca nie jest wykonywana w warunkach mających cechy stosunku pracy i jest zgodna wola
stron do takiego zatrudnienia. Niestety, nie zawsze tak jest. W zbyt wielu przypadkach nie
charakter pracy decyduje o zawarciu umowy cywilnoprawnej, a dominująca wola podmiotu
zatrudniającego, który nie zważając na to, że charakter pracy wskazuje na łączący strony
stosunek pracy, zamiast umów o pracę zawiera umowy zlecenia lub o dzieło wyłącznie
w celu obniżenia kosztów zatrudnienia. Wobec dylematu praca albo bezrobocie, zatrudniani
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często godzą się na taką formę i tym samym na rezygnację z uprawnień, z których
korzystaliby w przypadku pracy na podstawie umów o pracę.
Państwowa Inspekcja Pracy stara się przeciwdziałać temu zjawisku poprzez
prowadzenie wzmożonych kontroli, w trakcie których badano zgodność zawartych umów
cywilnoprawnych z charakterem wykonywanej pracy. W przypadku stwierdzenia, że wbrew
nazwie umowy, praca miała charakter pracy podporządkowanej i pod kierownictwem,
stosowano wszelkie środki prawne, aby doprowadzić do zawarcia umowy o pracę,
w szczególności polecenia ustne i wystąpienia, a przy współpracy z osobami
zainteresowanymi składano pozwy o ustalenie istnienia stosunku pracy. Wystąpienia
i polecenia przyniosły opisane w poszczególnych częściach sprawozdania wymierne efekty
w postaci zastępowania umów cywilnoprawnych umowami o pracę.
Nie zawsze jednak podmioty zatrudniające zgadzają się z wnioskami wystąpień.
W takich sytuacjach inspektorzy pracy korzystali z drogi sądowej i wnosili do sądu pracy
powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz osób zatrudnianych na podstawie
umów cywilnoprawnych. Mankamentem spraw sądowych poza czasochłonnością, jest
jednak to, że korzystne rozstrzygnięcia mogą zapadać przede wszystkim w przypadku, gdy
osoby, na rzecz których składane jest powództwo wyrażają na to zgodę i współpracują
z inspektorem. Niestety obawa o utratę pracy powoduje, że w wielu przypadkach brak jest
takiej zgody.
Najbardziej niepokojące jest jednak to, że chęć uzyskania zysku za wszelką cenę
powoduje, że część pracodawców wkracza w obszar nielegalnego zatrudniania, czego
wyrazem jest dopuszczanie osób do pracy bez potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków
umowy w dniu rozpoczęcia pracy. W skrajnych przypadkach nielegalne zatrudnienie bez
żadnej umowy ma miejsce za wspólną zgodą stron, z wypłatą wynagrodzenia „do ręki”
z pominięciem obowiązków wynikających z prawa podatkowego i bez opłacania składek na
fundusz pracy i ubezpieczenia, a świadczącym pracę jest też niekiedy bezrobotny
zarejestrowany w urzędzie pracy. Należy z przykrością podkreślić, że w takim przypadku
w myśl obowiązujących przepisów wykroczenie popełnia i podlega karze grzywny jedynie
bezrobotny podejmujący nielegalne zatrudnienie, natomiast zatrudniający go przedsiębiorca
jest bezkarny.
Działalność inspekcji pracy w 2016 roku ukierunkowana była na zwalczanie wszelkich
form nielegalnego zatrudniania. Inspektorzy podejmowali wszelkie możliwe działania
zmierzające do zalegalizowania zatrudnienia, a najbardziej efektywne formy tej legalizacji
to spowodowanie zgłoszenia do ubezpieczenia i potwierdzenia na piśmie umów o pracę
przez pracodawców, którzy przyznawali się do zaniedbania obowiązku zawarcia umowy
najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Niestety działalność w tym zakresie jest utrudniona
przez to, że w odróżnieniu od umów o pracę, w przypadku umów cywilnoprawnych nie ma
wymogu potwierdzania ich na piśmie i przy uzyskaniu oświadczeń stron o wykonywaniu
pracy na podstawie ustnej umowie zlecenie lub o dzieło dalsze działania z zakresu
legalności stawały się bezprzedmiotowe wobec podmiotu zatrudniającego, prowadzono
je natomiast w stosunku do osób wykonujących pracę, gdy okazywało się, że są one
zarejestrowane jako bezrobotne i nie zawiadomiły urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia,
co jest wykroczeniem ściganym przez organy PIP.
Wydaje się, że nie kontrole, a rozwiązania systemowe mogą przyczynić się do
zmniejszenia obszaru nielegalnego zatrudnienia (realne kary dla zatrudniających na czarno
np. zakaz prowadzenia działalności, brak możliwości uczestniczenia w przetargach,
obowiązek zawierania na piśmie umów cywilnoprawnych w zakresie powierzenia wykonania
pracy).
W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę, stan praworządności
w zakresie prawnej ochrony pracy jest podobny jak w 2015 roku, a najwięcej naruszeń
dotyczyło szeroko rozumianych kwestii związanych ze stosunkiem pracy, czasem pracy
i ochroną wynagrodzenia za pracę, a podstawowym środkiem prawnym, który stosowali
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inspektorzy pracy w celu wyeliminowania naruszeń było wystąpienie, a dodatkowo
w przypadku wynagrodzenia za pracę nakaz wypłaty.
Naruszenia przepisów dotyczących stosunku pracy występowały wprawdzie
najczęściej, ale w istotny sposób na stan praworządności rzutowały tylko omówione
wcześniej kwestie zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę. W większości
były to jednak drobne uchybienia o charakterze formalnoprawnym dotyczące m.in. braku lub
niewłaściwych informacji na piśmie o warunkach zatrudnienia wynikających z umów o pracę,
czy też w zakresie prowadzenia akt osobowych nie rzutujące bezpośrednio na realizację
uprawnień pracowniczych.
Na ocenę stanu przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy istotny wpływ mają
naruszenia przepisów o czasie pracy. Skala i zakres nieprawidłowości nie zmienia się
praktycznie od lat. Problem stanowi zwłaszcza naruszanie obowiązku zatrudniania
w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy. Nie zawsze fakt wykonywania pracy w 6 dniu
tygodnia i w ogóle ponad obowiązujące normy czasu pracy jest odnotowywany. Problemy
z ewidencją czasu pracy nie są wprawdzie masowe, ale są zauważalne, zwłaszcza
w małych, prywatnych zakładach, często handlowo- usługowych oraz w budownictwie.
Nieodnotowywanie wszystkich godzin pracy ma na celu ukrycie faktycznego wymiaru czasu
pracy w celu uniknięcia obowiązku zapłaty za godziny ponadnormatywne, a w konsekwencji
obniżenia kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. Część pracodawców w ogóle
nie ewidencjonuje czasu pracy nie znając obowiązków w tym zakresie. Problemy
z ewidencjonowaniem czasu pracy utrudniają prowadzenie efektywnych kontroli dotyczących
powyższej tematyki, a w szczególności uniemożliwiają rozpatrywanie zasadności skarg
pracowniczych. Dlatego też inspektorzy pracy z całą surowością traktują pracodawców
naruszających obowiązujące przepisy, zwłaszcza w zakresie prowadzenia rzetelnej
ewidencji czasu pracy. Nie wydaje się bowiem, aby naruszenia te wynikły wyłącznie
z nieznajomości przepisów lub niewłaściwej ich interpretacji. Niewątpliwie jedną
z podstawowych przyczyn była chęć uzyskania jak największego zysku przy
zminimalizowaniu kosztów zatrudniania.
W zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń nie zmieniają się proporcje dotyczące
liczby zakładów, do których kierowane są nakazy i wystąpienia dotyczące wypłacenia
należności. W 2016r. skierowano je ogółem do 32,2% podmiotów objętych kontrolami i dane
statystyczne wskazują, że podobne proporcje były również w latach poprzednich.
Ocena skali naruszeń przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia i innych
świadczeń jest trudna. Niewątpliwie, w odróżnieniu od przepisów o czasie pracy nie można
uznać, że główną przyczyną niewypłacania wynagrodzenia jest działanie umyślne
polegające na chęci uzyskania zysku kosztem pracowników. Pośrednio tak jest w przypadku,
gdy pracodawca zatrudnia pracowników w ponadnormatywnym czasie pracy, i celowo nie
ewidencjonuje tej pracy, aby zmniejszyć koszty poprzez niewypłacanie dodatkowego
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Jak od lat wykazują kontrole
inspektorów pracy, podstawową przyczyną niewypłacania wynagrodzenia w całości lub w
przewidzianym prawem terminie jest zła sytuacja ekonomiczna pracodawców powodująca
brak środków pieniężnych na wypłatę.
W takim stanie faktycznym, podstawowym środkiem prawnym stosowanym w celu
wyegzekwowania wynagrodzenia jest nakaz wypłaty. W 2016 roku inspektorzy pracy
skierowali nakazy zawierające decyzje wypłaty do 46 pracodawców. Kontroli było przy tym
znacznie więcej ze względu na to, że kilkunastu pracodawców zaprzestało wypłacania
poborów z powodu częściowej lub całkowitej utraty płynności finansowej, co w konsekwencji
wiązało się z wydawaniem kolejnych nakazów, następnie upomnień, sprawdzania tych
upomnień, a następnie wystawiania tytułów wykonawczych i nakładania grzywien w celu
przymuszenia wypłaty.
Niezależnie od zdarzających się przypadków braku możliwości realizacji środków
prawnych ze względu na problemy finansowe, istotne jest to, że większość pracodawców
wykonuje wystąpienia i nakazy inspektorów pracy dotyczące wypłaty wynagrodzenia i innych
świadczeń.
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Z satysfakcją należy stwierdzić, że niezbyt często kontrole wykazywały naruszenia
przepisów o urlopach wypoczynkowych, niewiele więc było w tym zakresie zastosowanych
środków prawnych. Zdecydowanie zaś najmniej naruszeń stwierdzono w zakresie ochrony
rodzicielstwa i ochrony młodocianych. Marginalna liczba naruszeń przepisów dotyczących
ochrony pracowników młodocianych i ochrony rodzicielstwa stwierdzanych w trakcie kontroli
znajduje potwierdzenie w niewielkiej liczbie skarg złożonych w tym zakresie (łącznie
5 skarg). Stan przestrzegania tych przepisów nie budzi więc zastrzeżeń.
Dane statystyczne z kontroli przeprowadzonych w 2016r. pokazują, że stan
przestrzegania przepisów prawa pracy jest wciąż niezadowalający, a ocena ta wynika
z naruszania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących
zawierania umów o pracę, w zakresie czasu pracy i ochrony wynagrodzenia.
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