Szanowni Państwo,
Mam przyjemność przedstawić Państwu
sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy
w Białymstoku z działalności Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rok 2019.
W minionym roku inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 2.995 kontroli w 2.449 podmiotach najwięcej w branżach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym, handlem i naprawami oraz
budownictwem. W kontrolowanych podmiotach świadczyło pracę 114.464 osoby. W wyniku
stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali łącznie 12.479 decyzji, z czego 822 decyzje
związane były z koniecznością usunięcia bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących,
a 103 odnosiło się do obowiązku wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy.
Oprócz działalności kontrolno- nadzorczej prowadzone były działania prewencyjne i edukacyjne
mające na celu poprawę bezpieczeństwa i kultury pracy oraz podnoszenie świadomości prawnej
zarówno wśród pracowników, jak i osób przygotowujących się dopiero do podjęcia pierwszej pracy.
Miniony rok był również szczególny dla naszego urzędu, gdyż był to rok naszego jubileuszu.
100- lecie Państwowej Inspekcji Pracy, powołanej do życia na mocy dekretu podpisanego przez
Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego u progu niepodległości to z jednej strony duma dla nas pracowników urzędu, ale i zobowiązanie do sprostania oczekiwaniom kolejnych pokoleń pracobiorców
i pracodawców.
W czasach dzisiejszych, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Państwowa Inspekcja Pracy nie
jest jedynie instytucją kontrolującą, ale także informującą i doradzającą o czym świadczą liczne akcje
zachęcające pracodawców do inwestowania w poprawę warunków pracy oraz tworzenia wzorców
utrzymywania wysokich standardów dbania o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Prowadząc działalność
promocyjną i prewencyjną Państwowa Inspekcja Pracy stała się organem pomocniczym zarówno dla
pracowników, jak i partnerów społecznych oraz pracodawców.
Efektywna realizacja zadań Państwowej Inspekcji Pracy, w zakresie ochrony praw
pracowniczych, jest możliwa dzięki wzajemnemu wsparciu poszczególnych instytucji państwa,
partnerów instytucjonalnych, samorządowych i społecznych. Wsparcie to pozwala urzeczywistnić tak
ważne jednoczenie wysiłków na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy w naszym regionie.
Dlatego pragnę podziękować wszystkim naszym Partnerom za wspólnie zrealizowane zadania,
zaangażowanie w prowadzone przez nas działania i zaprosić do dalszej współpracy. Pragnę również
podziękować pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku za rzetelną i efektywną
realizację zadań ustawowych.
Zapraszam do lektury
Marek Aleksiejuk
Okręgowy Inspektor Pracy
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WPROWADZENIE
Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem nadzoru i kontroli
przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.
Podstawy działania i zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy określa ustawa z dnia
13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1251).
Organami Państwowej Inspekcji Pracy są:
- główny inspektor pracy,
- okręgowi inspektorzy pracy,
- inspektorzy pracy, działający w ramach
inspektoratów pracy.

właściwości

terytorialnej

okręgowych

Nadzór nad działalnością Państwowej Inspekcji Pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy.
Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają m.in. pracodawcy, a w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli legalności zatrudnienia oraz wypłaty minimalnej
stawki godzinowej także przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, na rzecz których jest
świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek
działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy.
W 2019 roku uchwalono istotne zmiany w przepisach prawa pracy w zakresie:
- nowelizacja Kodeksu pracy przewidująca znaczące zmiany obowiązków pracodawcy
dotyczących prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy
- ustawa o pracowniczych planach kapitałowych.
- nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki
godzinowej przysługującej zleceniobiorcom i świadczącym usługi.
* * *
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku kierowany przez Okręgowego Inspektora
Pracy oraz dwóch Zastępców: ds. Prawno - Organizacyjnych oraz ds. Nadzoru, działa na
terenie województwa podlaskiego. W Łomży i Suwałkach znajdują się oddziały kierowane
przez nadinspektorów pracy - Kierowników Oddziałów.
W roku 2019 kontynuowała działalność Rada Okręgowego Inspektora Pracy
w Białymstoku do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Odbyły się także trzy
posiedzenia przedstawicieli 17 firm budowlanych, sygnatariuszy - zainicjowanego przez
Okręgowy Inspektorat Pracy - porozumienia o współpracy na rzecz zapewnienia
odpowiednich standardów bezpieczeństwa pracy na budowach.
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w okresie sprawozdawczym
funkcjonowały sekcje: badania wypadków przy pracy, legalności zatrudnienia, nadzoru
i kontroli, prawna, w których zadania ustawowe wykonują inspektorzy pracy
przeprowadzający kontrole. Ponadto w Okręgowym Inspektoracie Pracy działały sekcje:
organizacji i analiz, finansowo - księgowa oraz samodzielne (wieloosobowe) stanowisko
ds. prewencji i promocji.
Koordynacją działalności kontrolnej zespołów inspektorów pracy - sekcji nadzoru,
legalności zatrudnienia, badania wypadków przy pracy oraz prawnej zajmują się
nadinspektorzy, którzy także przeprowadzają kontrole.
W Okręgowym Inspektoracie Pracy wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019r.
zatrudnionych było 99 pracowników, z czego zadania ustawowe, skonkretyzowane
programem działania Państwowej Inspekcji Pracy, na obszarze działania Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku wykonywało 67 inspektorów pracy.
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Spośród 99 pracowników, 93 legitymuje się wykształceniem wyższym, z tego:
- ukończyło kierunki administracyjne
- 10 pracowników, tj. 11%,
- ukończyło kierunki prawnicze
- 30 pracowników, tj. 32%,
- ukończyło kierunki techniczne
- 39 pracowników, tj. 42%,
- ukończyło kierunki inne
- 14 pracowników, tj. 15%.
W 2019 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w wyniku naboru na
aplikację inspektorską zatrudniono 2 osoby.
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INFORMACJE OGÓLNE - REALIZACJA ZADAŃ OKRĘGOWEGO
INSPEKTORATU PRACY
Od wieku na rzecz ochrony pracy
W styczniu 2019r. przypadał jubileusz 100- lecia Państwowej Inspekcji Pracy,
powołanej do życia na mocy dekretu podpisanego przez Naczelnika Państwa Józefa
Piłsudskiego u progu niepodległości. Na przestrzeni lat - mimo przekształceń strukturalnych
przemysłu na świecie, rozwoju nowych form organizacji pracy i zatrudnienia,
umiędzynarodowienia rynków pracy - nie zmieniła się rola inspekcji. Skuteczne
egzekwowanie przepisów prawa pracy stanowi misję Państwowej Inspekcji Pracy. Służą
temu ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne zmierzające do poszanowania
praworządności i ograniczenia zagrożeń zawodowych.
Zadania okręgu w 2019r. realizowane były na podstawie:
1. Długofalowego programu działania PIP na lata 2019-2021 określającego zadania
kontrolne i prewencyjne w zakresie:
- ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania
bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy,
- bezpieczeństwo w wytypowanych zakładach o wysokiej skali zagrożeń,
- bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach, w których występuje narażenie na czynniki
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
- przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących
na istnienie stosunku pracy,
- egzekwowanie przestrzegania przepisów dot. „Czasu prowadzenia pojazdu, przerw
i czasu odpoczynku (działania w ramach krajowej strategii kontroli przepisów w tym
zakresie) oraz czasu pracy kierowców”.
2. Planu rocznego w obszarach:
- kontrole dotyczące problematyki REACH i CLP,
- wypłaty wynagrodzenia minimalnego oraz minimalnej stawki godzinowej zleceniobiorcom
i świadczącym usługi,
- przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp, oraz przepisów o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta,
- bezpieczeństwa pracy w przemyśle spożywczym,
- bezpieczeństwa pracy w budownictwie,
- bezpieczeństwa pracy w leśnictwie, pod kątem występujących zagrożeń wypadkowych
i chorobowych przy pozyskiwaniu drewna,
- narażenia pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych w gospodarce
komunalnej,
- opieka zdrowotna - przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp,
- przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp w edukacji,
- umów o pracę zawieranych w podmiotach będących wykonawcami lub podwykonawcami
zamówień publicznych na usługi lub roboty budowlane.
3. Programów informacyjno- prewencyjnych w zakresie:
- kampanii prewencyjno- kontrolnej w latach 2019-2021 skierowanej do wybranej branży
przetwórstwa spożywczego: Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących
się obróbką mięsa,
- programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”,
- programu prewencyjnego „Prewencja wypadkowa”,
- programu prewencyjno- informacyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu
zawodowego w miejscu pracy”,
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-

programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”,
działań prewencyjno- promocyjnych w rolnictwie indywidualnym „Szanuj życie!
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”,
działań informacyjno- edukacyjnych w budownictwie,
kampanii informacyjno- edukacyjnej „Pracuję legalnie”,
konkursów promujących pożądane postawy w zakresie ochrony pracy oraz inne stałe
działania w zakresie promocji ochrony pracy,
działań edukacyjno- informacyjnych: czas pracy kierowców a wypadki drogowe.

4. Zadań własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku:
Kontrole przestrzegania przepisów oraz działania w zakresie:
- eliminowanie zagrożeń związanych z demontażem i magazynowaniem pirotechniki
samochodowej na stacjach demontażu pojazdów złomowiskowych,
- bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji materiałów budowlanych.
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DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-NADZORCZA
KONTROLE I ŚRODKI PRAWNE - DANE LICZBOWE
Realizując zadania ustawowe, inspektorzy pracy naszego Okręgu przeprowadzili
w 2019 roku ogółem 2.995 kontroli, w ramach których skontrolowano 2.449 podmiotów
gospodarczych, w przeważającej większości będących pracodawcami. Kontrolami objęto
ogółem 114.464 osoby wykonujące pracę zarobkową.

handel i naprawy
budownictwo

17%

25%

4%
4%

przetwórstwo przemysłowe
transport i gospodarka
magazynowa
zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne
edukacja

4%
5%
23%
18%

usługi administrowania
pozostałe

Ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników przeprowadzono:
 1.802 kontrole w zakładach zatrudniających od 1 do 9 zatrudnionych,
 755 kontroli w zakładach zatrudniających od 10 do 49 zatrudnionych,
 312 kontrole w zakładach zatrudniających od 50 do 249 zatrudnionych,
 126 kontroli w zakładach zatrudniających powyżej 250 zatrudnionych.
Od lat przeważająca większość kontroli, tj. 91,65%, to kontrole w sektorze prywatnym, co
wynika z istniejącej struktury mapy gospodarczej naszego regionu.

11%

4%
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kontroli w zakładach
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zatrudnionych

25%

60%

kontrole w zakładach
zatrudniających od 50 do 249
zatrudnionych
kontroli w zakładach
zatrudniających powyżej 250
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663
627
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100

363
435
465

463
468
513

11763
12420
13774

2449
3765
2815

1000

2995
3362
3334

10000

12479
13887
16044

Liczba kontroli i ich efekty na przestrzeni trzech lat

1

2019

2018

2017

Decyzje inspektorów pracy wydane w wyniku kontroli
Podstawowym środkiem prawnym stosowanym w działalności kontrolnej są decyzje
nakazowe wynikające ze stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie prawa pracy.
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy wydali ogółem 12.479 decyzji
nakazowych, w tym 8.560 decyzji na piśmie i 3.919 decyzji ustnych.

Rodzaj decyzji
Decyzje ogółem, w tym:
Na piśmie
Ustne
Ze względu na formę zastosowanych środków w tym
zakresie:
Decyzje z ustalonym terminem wykonania
Z rygorem natychmiastowego wykonania (art. 108 KPA)
- wstrzymania prac
- wstrzymania eksploatacji maszyn
- skierowania pracowników do innych prac
- zakazania wykonywania prac w miejscach niebezpiecznych
- nakazujące wypłatę świadczeń pieniężnych
pracownicy, których dotyczyły decyzje płacowe

Liczba

% ogółu

12.479
8.560
3.919

100
69
31

7.754
3.649
254
428
141

62,13
29,24
2,03
3,42
1,12

7

0,0006

103

0,008

696

Najwięcej decyzji nakazowych skierowano do pracodawców prowadzących
działalność w przetwórstwie przemysłowym - 27,18%, w budownictwie - 27,13% oraz handlu
i naprawach - 20,89%.
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W ramach ogólnej liczby wydanych decyzji - 254 dotyczyło wstrzymania prac ze
względu na stwierdzenie bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia.
Decyzje wstrzymania prac mają nieznaczny udział w ogólnej liczbie wydanych
decyzji, tj. 2,03%. Jest to jednak środek prawny o szczególnym znaczeniu i ciężarze
gatunkowym. Jego zastosowanie wskazuje jednoznacznie na zaistnienie bezpośredniego
zagrożenia dla życia i zdrowia osób wykonujących pracę, a działanie inspektorów pracy
należy oceniać w kontekście ratowania tych szczególnie chronionych dóbr, choć nie sposób
jednoznacznie ocenić w ilu przypadkach faktycznie udało się uniknąć poważnych wypadków,
w tym ze skutkiem śmiertelnym. Wśród sytuacji, które dość często powodowały konieczność
decyzyjnego wstrzymania prac należy wymienić prace wykonywane przez pracowników na
budowach bez stosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej, w tym hełmów
ochronnych i sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Kolejne przesłanki takich
decyzji to prace na wadliwych rusztowaniach, tj. bez barier ochronnych i pośrednich
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, desek krawężnikowych, kotwienia
i właściwego posadowienia. Uzupełnieniem mogą być prace wykonywane przy obrabiarkach
do metali lub drewna bez stosowania technicznych środków zabezpieczenia stref
niebezpiecznych.
Decyzje wstrzymania prac wydano głównie w zakładach następujących branż:
- budownictwo - 72%,
- przetwórstwo przemysłowe - 15%,
- handel i naprawy - 6%,
70% ogólnej liczby wydanych decyzji adresowanych było do firm zatrudniających do 9 osób.
Podobnie decyzje skierowania pracowników do innych prac stanowią środek prawny
o niewielkim udziale w stosunku do wszystkich wydanych decyzji, tj. 1,12%. Decyzje takie
wydawano w sytuacjach zatrudnienia przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub
niebezpiecznych, w tym pracobiorców bez odpowiednich kwalifikacji. W roku
sprawozdawczym inspektorzy pracy wydali 141 decyzji dotyczących skierowania do innych
prac, obejmujących 282 pracowników.
Decyzje dotyczące skierowania do innych prac wydano przede wszystkim w zakładach
następujących branż:
- budownictwo - 62%,
- przetwórstwo przemysłowe - 19%,
- rolnictwo i leśnictwo - 6%,
- handel i naprawy - 5%.
74% ogólnej liczby wydanych decyzji adresowanych było do firm zatrudniających do 9 osób.
Wydano również 427 decyzji dotyczących wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń.
Najczęściej dotyczyły one nieprawidłowości w zakresie:
 eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych - 389 decyzji,
 organizacji stanowisk i procesów pracy - 38 decyzji.
Decyzje dotyczące wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń wydano głównie
w zakładach następujących branż:
- przetwórstwo przemysłowe - 48%,
- budownictwo - 34%,
- handel i naprawy - 6%.
Wystąpienia i polecenia inspektorów pracy
Kontrolujący skierowali do pracodawców 2.142 wystąpienia zawierające 11.763 wnioski,
w tym 883 wnioski dotyczące legalności zatrudnienia oraz wydali 463 polecenia.
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Pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników otrzymali najwięcej wniosków i poleceń
ustnych - 53,75%. W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to 29,13%.
Do pracodawców będących w grupie zatrudnienia od 50 do 249 pracowników skierowano
12,73% przedmiotowych środków prawnych. Wielkie zakłady, powyżej 250 osób, stanowiły
tutaj już tylko 4,39%.
Najwięcej wniosków i poleceń ustnych zostało skierowanych do zakładów następujących
branż:
- handel i naprawy - 25,66%,
- przetwórstwo przemysłowe - 18,05%,
- budownictwo - 14,31%.
Przegląd kontrolowanych zagadnień wykazał, że większość pracodawców w dalszym
ciągu nienależycie wywiązuje się z obowiązków prawnych wobec pracowników. Stąd też
środki prawne, w postaci wniosków i poleceń ustnych, zmierzające do poprawy
praworządności w kontrolowanych zakładach były wydawane na poziomie porównywalnym
z decyzjami.
Największą liczbę środków prawnych skierowano do pracodawców zatrudniających
do 9 pracowników, tj. 55,23% decyzji nakazowych oraz 53,75% wniosków w wystąpieniach.
W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to odpowiednio 29,48% decyzji
nakazowych oraz 29,13% wniosków w wystąpieniach. Do pracodawców będących w grupie
zatrudnienia od 50 do 249 pracowników skierowano natomiast 11,57% decyzji nakazowych
oraz 12,73% wniosków w wystąpieniach. Wielkie zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób,
stanowiły tutaj już tylko 3,72% wydanych decyzji nakazowych oraz 4,39% wniosków
w wystąpieniach.

WNIOSKI DO ZUS O PODWYŻSZENIE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE
WYPADKOWE
Wobec pracodawców, u których w trakcie
dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące
naruszenie przepisów bhp, w roku 2019
skierowano
6
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 przede wszystkim:
- brakiem wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej (ochrony głowy,
środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości),
- niezabezpieczeniem stanowisk pracy przy wykonywaniu prac na wysokości,
- dopuszczeniem do pracy na rusztowaniach nie spełniających wymagań bezpieczeństwa.
Wszystkie z wymienionych wniosków dotyczyły firm zajmujących się działalnością
budowlaną.
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WYKROCZENIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRACY
ZAROBKOWEJ
W 2019r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku inspektorzy pracy ujawnili
ogółem 2.366 wykroczeń. W stosunku do sprawców tych czynności zastosowano
1.057 środków prawnych, w tym:
-

31 wniosków o ukaranie (3%),
663 mandaty karne (63%),
363 środki oddziaływania wychowawczego (34%).

Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawiają się w sposób następujący:

Podstawa prawna wykroczenia

Wykroczenia
ogółem

w tym:

art. 281 Kodeksu pracy
art. 282 Kodeksu pracy
art. 283 Kodeksu pracy
art. 12 a ustawy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych
art. 119 , 120, 121, 122 ustawy o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
art. 22 ust. 1 ustawy
o społecznej inspekcji pracy
art. 8e ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę
art. 27 ustawy o zatrudnianiu
pracowników tymczasowych
art. 19 ust. 1 ustawy o
informowaniu pracowników i
przeprowadzaniu z nimi konsultacji
art. 10 ust. 1 ustawy o ograniczeniu
handlu w niedziele i święta oraz
niektóre inne dni

446
496
1.140

we wnioskach
o ukaranie
16
42
19

272
301
864

w środkach
wychowawczych
158
153
257

9

1

5

3

201

11

138

52

2

-

3

-

54

3

37

14

2

-

1

1

2

-

1

1

14

-

7

7

Suma

2.366

92

1.627

647

w mandatach

Ze szczegółowej analizy danych statystycznych wynika, że stosowane przez
inspektorów pracy środki prawne, podobnie jak w roku 2018, najczęściej dotyczyły
wykroczeń wskazanych w następujących przepisach: art. 283 § 1, art. 282 § 1 pkt 1, art. 281
pkt 1, 2, 5 Kodeksu pracy oraz art. 120 ust. 3, 10 i art. 122 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, art. 8e ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Warto podkreślić, iż poszerzony w roku 2018 katalog wykroczeń przeciwko prawom
pracownika w oparciu o ustawę z dnia 10 stycznia 2018r. o ograniczeniu handlu w niedziele
i święta oraz w niektóre inne dni spowodował ujawnienie w tym zakresie 40 wykroczeń
w 2018 roku, ale już tylko 14 w roku 2019.
W obszarze prawnej ochrony pracy przede wszystkim dochodziło do naruszeń
unormowań dotyczących wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę oraz innych
świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, przestrzegania norm czasu pracy,
niepotwierdzania na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem
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go do pracy. Natomiast naruszenia przepisów i zasad bhp dotyczyły dopuszczenia do
eksploatacji maszyn bez wymaganych osłon i urządzeń oraz niewywiązania się z obowiązku
organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy.
Wykroczenia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy polegały w szczególności na powierzaniu cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy
oraz niedopełnieniu obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłaceniu ich
w przewidzianym przepisami terminie.

WNIOSKI O UKARANIE KIEROWANE DO SĄDÓW
W 2019r. inspektorzy pracy skierowali do sądów ogółem 31 wniosków o ukaranie
sprawców 294 wykroczeń. W porównaniu do lat ubiegłych liczba skierowanych do sądów
wniosków o ukaranie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku zmalała i tendencja
ta wydaje się mieć charakter trwały.
Najczęściej wnioski kierowane były przeciwko pracodawcom i przedsiębiorcom nie
będącym pracodawcami - ogółem 19 wniosków, pozostałe przeciwko osobom działającym
w imieniu pracodawcy i kierującym pracownikami 11 wniosków i 1 przeciwko innemu
podmiotowi.
W roku 2019 wykroczenia z art. 283 Kodeksu pracy stanowiły 20,6% wykroczeń
ujętych we wnioskach o ukaranie, tym samym nastąpił ich wzrost w stosunku do roku 2018
(11,7%). Natomiast w porównaniu do roku ubiegłego liczba wykroczeń z art. 281 i art. 282
Kodeksu pracy utrzymywała się na podobnym poziomie.
Spośród skierowanych do sądów 31 wniosków o ukaranie, do dnia sporządzenia
sprawozdania sądy rozpatrzyły 24 wnioski. W wyniku ich rozpatrzenia orzeczono 22 kary
grzywien, zapadło 1 orzeczenie nakładające na obwinionego karę nagany oraz 1 przypadku
sąd uniewinnił obwinionego.
W roku 2019 sądy wydały rozstrzygnięcia w formie wyroku nakazowego
aż w 19 sprawach. Wyrokami nakazowymi orzeczono grzywny na łączną kwotę 67.500,00zł.
W wyniku wydania nakazu karnego średnia orzeczona kara grzywny to ok. 3.553,00zł
(w roku 2018 - 2.571,00zł; 2017 - 2.643,00zł). W sprawach rozpoznanych w trybie
postępowania zwyczajnego, sądy orzekły kary grzywny w 3 przypadkach na łączną kwotę
4.500,00zł. Średnia kwota grzywny przypadającej na jedno orzeczenie wyniosła 1.500,00zł
(w 2018 r. - 2.100,00zł).
W żadnym przypadku sąd nie wydał postanowienia odmawiającego wszczęcia
postępowania.

POSTĘPOWANIE MANDATOWE
W roku 2019 inspektorzy pracy nałożyli na obwinionych, którzy popełnili
1.627 wykroczeń, 663 grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 731.600,00zł.
(w roku 2018 - przy popełnieniu 1.536 wykroczeń ukarano mandatami 627 osób).
Mandaty karne nakładano - podobnie jak w roku ubiegłym - głównie za wykroczenia
przewidziane przepisem art.283 § 1 Kodeksu pracy.
Grzywny w drodze mandatu karnego najczęściej nakładano na pracodawców
i przedsiębiorców nie będących pracodawcami, a także na osoby działające
w imieniu pracodawcy - ogółem 570 oraz inne osoby kierujące pracownikami - 87. Ponadto
4 mandaty nałożono na osoby bezrobotne, wykonujące jednocześnie nielegalną pracę.
Należy stwierdzić, iż podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019r. mandaty karne były
środkiem sankcyjnym najczęściej wykorzystywanym przez inspektorów pracy - stanowiły one
63% ogółu zastosowanych środków prawnych. Nakładano je zwłaszcza za nieprzestrzeganie
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za niewypłacanie pracownikom należnych im
świadczeń pieniężnych - głównie wynagrodzeń za pracę, a także za nieprzestrzeganie
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przepisów o czasie pracy. W mniejszym stopniu kary grzywny w drodze mandatu karnego
wymierzano za nieprowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz akt osobowych pracowników, jak również zawieranie umowy cywilnoprawnej
w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę lub niepotwierdzenie na piśmie
zawartej z pracownikiem umowy o pracę.
Średnia wysokość grzywny orzeczonej w postępowaniu mandatowym, przypadająca
na 1 mandat utrzymuje się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych i wyniosła w 2019r.
około 1.103,00zł. W roku 2019 nie doszło do uchylenia żadnego z nałożonych
mandatów karnych.

INFORMACJA O ZASTOSOWANYCH ŚRODKACH
WYCHOWAWCZYCH
W roku 2019 inspektorzy pracy w 363 przypadkach zastosowali środki oddziaływania
wychowawczego, w większości w stosunku do pracodawców i osób działających w ich
imieniu, a także przedsiębiorców nie będących pracodawcami i innych osób kierujących
pracą podległych pracowników (kierownicy działów, brygadziści itp.)
W porównaniu do roku 2018 liczba zastosowanych przez inspektorów pracy środków
oddziaływania wychowawczego jest nieco niższa (435). Środki wychowawcze były
stosowane z reguły w wyniku przeprowadzenia pierwszej kontroli w danym podmiocie,
a także w tych sytuacjach, w których sprawca niezwłocznie (w trakcie kontroli) przywracał
porządek prawny, zachowywał się poprawnie po popełnieniu wykroczenia oraz gdy
wykroczenie było wynikiem błędnej interpretacji przepisów prawa pracy.
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ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
W 2019 roku inspektorzy pracy złożyli do prokuratury 24 zawiadomienia
o podejrzeniu popełnienia przestępstw z następujących artykułów kodeksu karnego:
- art.225 § 2 kk - 11 (utrudnianie działalności inspektora pracy),
- art.270 § 1 - 4 (podrobienie lub przerobienie dokumentu),
- art.220 § 1 kk - 1 (narażenie na utratę zdrowia lub życia),
- art.218 § 2 kk - 1 (odmowa przyjęcia do pracy pracownika przywróconego orzeczeniem
sądu),
- art. 271 § 1 i 219 kk - 1 (potwierdzenie nieprawdy w dokumencie i niezgłoszenie osoby
wykonującej pracę zarobkową do ZUS),
- art.26 ust.1 pkt 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - 4,
- art.45 ustawy o systemie oceny zgodności - 1,
- art.63 ustawy o dozorze technicznym - 1.
W porównaniu do roku 2018 liczba zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa nieznacznie spadła (o 5). Jest to spowodowane w szczególności mniejszą liczbą
przypadków utrudniania działalności organom PIP, np. w 2018 roku skierowano
17 zawiadomień z art. 225 § 2 kk, zaś w roku sprawozdawczym - 11 zawiadomień.
Prokuratura w 8 przypadkach odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego
(dochodzenia) uzasadniając to tym, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.
Odmowy wszczęcia postępowań dotyczyły przestępstw: z art.225 § 2 kk, art.270 § 1 kk,
art. 63 ustawy o dozorze technicznym i art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych.
W 2 przypadkach inspektor pracy po zapoznaniu się z uzasadnieniami odmowy uznał
za zasadne złożenie zażalenia na postanowienia prokuratora. Jedno zażalenie nie zostało
uwzględnione przez prokuraturę, ani też przez sąd. W 1 przypadku do czasu sporządzenia
sprawozdania nie wpłynęła informacja o sposobie rozpatrzenia zażalenia.
Na 24 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratura powiadomiła
o wszczęciu 12 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa (dochodzeń).
W przypadku 1 zawiadomienia (art.225 § 2 kk) prokuratura zawiesiła postępowanie.
W 5 przypadkach wszczęte dochodzenia zostały umorzone. Po analizie uzasadnień
inspektorzy pracy złożyli 3 zażalenia na postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawach
z art.225 § 2 kk. W wyniku rozpatrzenia zażaleń w 1 przypadku prokuratura uwzględniła
zażalenie i podjęła ponownie czynności sprawdzające, a 2 zażalenia nie zostały wprawdzie
uwzględnione przez prokuraturę, ale po przesłaniu sprawy uwzględnił je sąd.
Prokuratorzy w 3 przypadkach skierowali akt oskarżenia do sądu (art.225
§ 2 kk), a w 1 przypadku wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Prawomocne
wyroki sądu jeszcze nie zapadły. Odnośnie pozostałych zawiadomień do prokuratury
rozstrzygnięcia jeszcze nie zapadły.
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WYPADKI PRZY PRACY
BADANIE OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKÓW PRZY PRACY

Źródłem danych dotyczących wypadków
przy pracy w województwie podlaskim jest
Urząd
Statystyczny
w
Białymstoku.
Zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu
dane dotyczące wypadków przy pracy nie
odzwierciedlają
danych
urzędu
statystycznego. Opracowane one zostały
jedynie w oparciu o wyniki kontroli
dotyczących
okoliczności
i
przyczyn
wypadków przy pracy przeprowadzonych
przez inspektorów pracy.

Liczba i rodzaj zbadanych wypadków
W roku 2019 inspektorzy pracy na terenie naszego okręgu zbadali okoliczności i przyczyny
136 wypadków przy pracy, z których 15 to były jeszcze wypadki zaistniałe w 2018 roku.
Kontrolami objęto również 18 zdarzeń, które nie zostały uznane za wypadki przy pracy.
W zbadanych wypadkach w okresie sprawozdawczym poszkodowanych było łącznie
131 osób, w tym:
- 11 osób poniosło śmierć,
- 19 osób doznało ciężkiego uszkodzenia ciała;
- 101 osób doznało lekkich obrażeń ciała.
Z powyższej liczby w wyniku 6 wypadków zbiorowych poszkodowanych było 18 osób, w tym
1 osoba poniosła śmierć, 3 odniosły ciężkie, a 14 doznało lekkich obrażeń ciała.
Pamiętać należy, iż obowiązkiem zgłoszenia właściwemu inspektorowi pracy oraz
prokuratorowi objęte są wypadki przy pracy oraz wszelkie zdarzenia, które za wypadek przy
pracy mogą zostać uznane, których skutkiem jest ciężki uraz ciała bądź śmierć lub którym
uległo jednocześnie co najmniej dwie osoby.
Porównanie liczby wypadków i ciężkości zdarzeń w ostatnich trzech latach
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W ramach zbadanych w 2019r. wypadków, osoby zatrudnione na innej podstawie niż
umowa o pracę stanowiły około 17% ogółu poszkodowanych, w tym 4 osoby doznało
ciężkich obrażeń ciała (21% poszkodowanych w tej grupie).
Poszkodowani wg sekcji i działów gospodarki
W roku 2019 najwięcej poszkodowanych ze zdarzeń zgłoszonych zanotowano w zakładach
prowadzących działalność (wg PKD):
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W ostatnich latach na terenie naszego okręgu cztery branże przedstawione na
powyższych wykresach kumulowały praktycznie cała statystykę wypadkową, w pozostałych
branżach była ona na tyle sporadyczna, że nie wpływała na obraz stanu bhp w naszym
rejonie. Podobnie wygląda statystyka wypadków przy pracy w roku sprawozdawczym. Przy
czym należy wskazać na dwa zestawienia, tj. liczba ofiar śmiertelnych w branży budowlanej
w roku 2019 oraz liczba ofiar śmiertelnych w naszym województwie.
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W samym budownictwie w roku sprawozdawczym odnotowano 4 wypadki ze
skutkiem śmiertelnym. Jest to liczba większa od notowanych w poprzednich latach.
Natomiast liczba ofiar śmiertelnych ogółem w województwie jest od kilku lat na
bardzo zbliżonym poziomie, tj. w latach 2013-2019 - corocznie zginęło od 10 do 12 osób.
Biorąc powyższe pod uwagę, w przedziale wymienionych lat w warunkach pracy zginęło 77
osób. Liczba musi szokować, a jednocześnie dopingować do podjęcia działań w celu
zauważalnego obniżenia liczby ofiar śmiertelnych w naszym województwie.

2017

2018

28,25%

1-9 pracowników
10-49 pracowników
50-249 pracowników
250 pracowników i powyżej

14,50%

17,56%
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Ze względu na wielkość zatrudnienia wypadki zbadane w 2019r. rejestrowano w zakładach:

2019

Uczestnictwo inspektora pracy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy
pracy powodujących ciężkie lub śmiertelne urazy osoby poszkodowanej oraz przy
wypadkach zbiorowych wynika z mocy ustawy o PIP, natomiast prowadząc dodatkowo
szeroką ocenę pozostałych dokumentacji powypadkowych weryfikujemy jej jakość w celu
wskazania nieprawidłowości w postępowaniu zespołów powypadkowych.
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W roku 2019 inspektorzy pracy przeprowadzili 178 kontroli w 166 zakładach,
w trakcie których dokonali oceny 356 dokumentacji powypadkowych dotyczących
wypadków przy pracy, z których 25 dotyczyło wypadków nieuznanych za wypadki
przy pracy.
Analiza sporządzonych dokumentacji powypadkowych ujawniła błędy popełnione przez
zespół powypadkowy podczas dochodzenia, które w ocenie inspektorów pracy najczęściej
wynikały z próby ukrycia istotnych naruszeń leżących po stronie pracodawcy.
W celu usunięcia tych uchybień, inspektorzy pracy skierowali do pracodawców wystąpienia.
Wydane wnioski najczęściej dotyczyły:
− nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, w tym:
 nieustalania przyczyn lub ustalenia nieadekwatnych przyczyn wypadków,
 nieprzedstawienia wniosków i środków profilaktycznych lub przedstawienia
wniosków nieadekwatnych do przyczyn wypadku,
 nieterminowego sporządzania i zatwierdzania protokołów powypadkowych,
 braku niezwłocznego przystępowania przez zespół do badania wypadku,
 powoływania zespołów powypadkowych w składzie niezgodnym z przepisami,
− nieprawidłowego prowadzenia rejestru wypadków przy pracy.
Nieprawidłowości w ustalaniu przyczyn polegały również na unikaniu wpisywania do
protokołów przyczyn będących następstwem nieprzestrzegania przepisów z zakresu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW
W 2019r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wpłynęło 1.428
skarg, wniosków o kontrole i anonimów. Dane te kształtują się na nieco wyższym
poziomie w porównaniu do roku 2018, w którym złożono 1.233 takie pisma. Tak więc
w roku sprawozdawczym liczba zarejestrowanych pism wzrosła o 15,8%. Należy
zaznaczyć, że w 33 przypadkach skarżący wycofali złożone wcześniej skargi.
Skargi w znaczącej mierze składane były przez byłych pracowników - 422 oraz
przez pracowników pozostających w zatrudnieniu - 408. Wpłynęło też 146 wniosków
o kontrole od osób trzecich. Z kolei 84 skargi przysłały osoby świadczące pracę na
podstawie umów cywilnoprawnych, natomiast 38 - pracownicy, z którymi nie zawarto
stosownej umowy. Ponadto w 30 przypadkach działające u pracodawców organizacje
związkowe dochodziły przywrócenia naruszonego porządku prawnego w drodze
składanych skarg lub wniosków o kontrolę.
167 skarg przekazano zgodnie z właściwością miejscową do innych okręgowych
inspektoratów pracy, a w wyniku analizy treści 54 skarg i wniosków skarżącym udzielono
odpowiedzi o braku właściwości rzeczowej organów Państwowej Inspekcji Pracy do
podejmowania działań w zakresie wskazanym w skargach.
Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania zbadano pod względem
zasadności 889 skarg i wniosków dotyczących naruszania uprawnień pracowniczych
(realizacja części skarg przeszła na 2020r.). Spośród nich za całkowicie lub częściowo
zasadne uznano 486 skarg (55%). W przypadku pozostałych skarg za całkowicie
niezasadne uznano 227 skarg (26%), natomiast w 176 przypadkach inspektorzy nie uznali
zasadności skarg w szczególności ze względu na - ich zdaniem - sporny charakter
zarzutów w nich zawartych. W takich sytuacjach skarżący byli informowani o ich prawie
do dochodzenia przysługujących im roszczeń na drodze postępowania sądowego.
W wyniku złożonych skarg przeprowadzono 666 kontroli w 560 podmiotach.
Dane statystyczne w zakresie poruszanych w skargach problemów przedstawia tabela:
Problemy poruszane w skargach
Obiekty i pomieszczenia pracy oraz pomieszczenia i urządzenia
higieniczno - sanitarne
Wypadki przy pracy
Organizacja bezpiecznej pracy
Stanowiska, procesy pracy i procesy technologiczne
Maszyny i urządzenia techniczne
Urządzenia i instalacje energetyczne
Transport
Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze
Przygotowanie do pracy
Stosunek pracy
Czas pracy
Ochrona pracy młodocianych
Uprawnienia związane z rodzicielstwem
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Należności z tytułu umów cywilnoprawnych
Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej
Zbiorowe prawo pracy
Urlopy pracownicze
Środki nadzoru nad warunkami pracy oraz pozostałe zagadnienia
Dyskryminacja, mobbing, molestowanie

01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.
Ogółem

Zasadne

83

25

39
6
24
13
8
12
73
88
365
181
2
10
842
100
53
24
37
32
73

25
3
11
8
5
4
23
22
102
65
1
2
358
31
9
13
13
8
7
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Uwaga: suma liczby problemów poruszonych w skargach ujętych w zestawieniu nie
odpowiada liczbie skarg, które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku,
co wynika z faktu, że poszczególne skargi najczęściej obejmowały po kilka problemów
i zarzutów naruszeń przepisów prawa pracy.
Szczegółowe zestawienia zagadnień poruszanych w skargach wskazują, że podobnie
jak w poprzednich latach, również w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. najwięcej
problemów w nich podnoszonych dotyczyło niewypłacania przez pracodawców
wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy (na 2.065 problemów
poruszanych w 541 skargach 842 z nich dotyczyły tego zagadnienia, co stanowi 41% ogółu
(w roku 2018 - 39%, 2017 - 40,2%, 2016 - 39,5%). Ponadto w 100 skargach poruszono
kwestię niewypłacenia należności z tytułu umów cywilnoprawnych.
Poza kwestią niewypłacania lub nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę
oraz zaniżania jego wysokości, w skargach poruszano najczęściej problem niewypłacania
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Do pracodawców, u których zasadność zarzutów w tym obszarze znalazła
potwierdzenie, kierowano przewidziane prawem środki prawne, w tym wystąpienia dotyczące
wyeliminowania różnego rodzaju uchybień, w szczególności w zakresie naliczenia
i wypłacenia poszczególnych należności ze stosunku pracy na łączną kwotę 1.061.201,73zł
na rzecz 3.343 pracowników. Ponadto w tym zakresie wydano nakazy zawierające 21
decyzji w sprawie wypłaty przede wszystkim wynagrodzenia za pracę na rzecz 170
pracowników na łączną kwotę 522.976,90zł.
365 problemów (18% ogółu podniesionych w skargach) dotyczyło szeroko
pojętego „stosunku pracy”, a w szczególności nieprawidłowości w zakresie nawiązywania
i rozwiązywania stosunku pracy, z czego 93 uznano za zasadne (28%). Dane te kształtują
się na zbliżonym poziomie w porównaniu do roku 2018.
Z tego obszaru 124 skargi złożono w zakresie braku potwierdzenia na piśmie
zawartej umowy o pracę lub cywilnoprawnej - najczęściej w branży budowlanej, gastronomii
i handlu. Jedynie w 20 przypadkach zarzuty uznano za całkowicie zasadne, co wynika
głównie z trudności w udowodnieniu faktu takiego zatrudnienia. W sferze stosunku pracy
liczną grupę skarg stanowiły sygnały dotyczące niewydania świadectwa pracy,
nieprawidłowej jego treści lub opóźnień w jego wydaniu (79 problemów, z czego
44 zasadnych).
Z kolei 24 skargi dotyczyły zawarcia „umowy zlecenie” lub umowy o dzieło
w warunkach, w których zgodnie z regulacją art.22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta
umowa o pracę. 5 skarg zostało przez inspektorów pracy uznanych za zasadne
w tym zakresie.
Podobnie jak w roku ubiegłym, dużo, bo aż 346 problemów (16,8% ogółu
rozpatrzonych) poruszonych w skargach dotyczyło naruszeń w zakresie warunków pracy
- 126 z nich uznano za zasadne (co stanowi 36,4% tych, które zostały podniesione
w skargach w tym zakresie). W tej dziedzinie najwięcej problemów dotyczyło przygotowania
do pracy, stanu bhp w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy oraz zaopatrzenia w odzież
i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej.
W 39 skargach poruszono kwestie związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn
wypadków przy pracy, w tym: z nieprzystąpieniem niezwłocznie do ich ustalenia przez zespół
powypadkowy, niesporządzeniem protokołu powypadkowego oraz nieprawidłowościami przy
rejestrowaniu wypadków przy pracy oraz powiadamianiu o nich organów PIP.
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Następna pod względem liczebności grupa problemów dotyczyła czasu pracy
- w skargach poruszono 181 problemów, z czego 65 (36%) uznano za zasadne. Liczba
sygnałów, w których wskazywano na naruszanie przepisów o czasie pracy utrzymuje się na
podobnym poziomie w porównaniu do roku 2018.
Główne naruszenia porządku prawnego, jakie występowały w tej grupie skarg to
zatrudnianie pracowników przeciętnie przez więcej niż 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie
rozliczeniowym i nieudzielanie dnia wolnego za pracę w 6 dniu tygodnia, a także
nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania czasu pracy, w szczególności nierzetelne
prowadzenie ewidencji czasu pracy.
W skargach poruszono też 73 zagadnienia dotyczące mobbingu, molestowania
i dyskryminacji w stosunkach pracy, przy czym potwierdzono zasadność jedynie 7 skarg,
co wynika z charakteru tych spraw i trudności w udowodnieniu tych negatywnych zjawisk.
53 problemy zawarte w skargach dotyczyły zagadnień legalności zatrudnienia,
z czego tylko 9 zarzutów uznano za zasadne. W znaczącej większości skargi te obejmowały
nieprawidłowości w zakresie: niezgłoszenia lub nieterminowego zgłoszenia do
ubezpieczenia społecznego osoby zatrudnionej lub osoby wykonującej inną pracę
zarobkową.
W pozostałym zakresie tematycznym złożone skargi nie miały charakteru masowego,
a w przypadku ochrony pracy młodocianych i rodzicielstwa - jednostkowy.
W związku z zasadnością problemów poruszonych we wszystkich skargach
inspektorzy pracy wydali nakazy zawierające ogółem 184 decyzje (w tym 21 decyzji
płacowych). Do dnia dzisiejszego pracodawcy zrealizowali 139 decyzji poprawiając warunki
pracy pracownikom, bądź wypłacając wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia ze
stosunku pracy na rzecz łącznie 674 pracowników.
Inspektorzy wystosowali również do pracodawców 170 wystąpień zawierających
łącznie 400 wniosków, które dotyczyły łącznie 3.530 pracowników.
W wyniku działalności kontrolno-nadzorczej związanej z rozpatrywaniem zasadności
skarg inspektorzy pracy nałożyli na pracodawców 96 grzywien w drodze mandatów karnych
na łączną kwotę 109.200,00zł, a także skierowali 11 wniosków do sądu o ukaranie.
W związku z kontrolami skargowymi, inspektorzy pracy nałożyli również w drodze
20 decyzji kary grzywny w transporcie, przy czym łączna kwota nałożonych grzywien
wyniosła 115.550,00zł.
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PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY ORAZ PRZEPISÓW
I ZASAD BHP
LEGALNOŚĆ ZATRUDNIENIA
KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA I INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ
OBYWATELI POLSKICH
Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w roku 2019
w zakresie legalności zatrudnienia obywateli polskich przeprowadzono 1. 025 kontroli
w 972 podmiotach, kontrolami objęto 8.275 osób.
Dobór zakładów do kontroli najczęściej wynikał z zaplanowanych działań
i rozpoznania inspektorów pracy, część natomiast wynikała ze skarg i wniosków, które były
zgłaszane do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku. Najwięcej kontroli
przeprowadzono w branżach: handel i naprawy; budownictwo; przetwórstwo przemysłowe;
zakwaterowanie i usługi gastronomiczne; transport i gospodarka magazynowa oraz
pozostała działalność usługowa; usługi administrowania oraz działalność profesjonalna.
W branżach wymienionych powyżej stwierdzano najwięcej nieprawidłowości w zakresie
przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy
zarobkowej.
W ramach współpracy Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej oraz Policji
w 2019r. w 6 kontrolach przeprowadzanych przez inspektorów pracy uczestniczyli
Funkcjonariusze Policji, w 8 kontrolach uczestniczyli Funkcjonariusze Straży Granicznej.
W niektórych przypadkach kontrole inspektorów pracy z zakresu legalności zatrudnienia
zainicjowane były wnioskami innych urzędów i organów m.in.:
- urzędów skarbowych - 9 kontroli,
- prokuratury - 5 kontroli,
- policji - 6 kontroli,
- wojewody - 10 kontroli,
- starosty/ prezydenta miasta - 10 kontroli,
- powiatowego urzędu pracy - 8 kontroli.
Kontrole przeprowadzone w 2019r. przez inspektorów pracy wykazały, że na 8.275 osób
objętych kontrolą legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
602 osoby świadczyły pracę nielegalnie w tym:
- 35 osób świadczyło pracę bez potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków zawartej
z pracownikiem umowy o pracę,
- 537 osób świadczyło pracę bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego lub zostali
zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego z opóźnieniem,
- 10 osób nie wywiązało się z obowiązku poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności.
Jedną z przyczyn nielegalnego powierzania pracy są niewątpliwie wysokie koszty
związane z zatrudnianiem pracowników ponoszone przez przedsiębiorców. Działania
takie są niejednokrotnie umyślnym postępowaniem samych przedsiębiorców, mających
nadzieję, iż ewentualna kontrola nie będzie ich dotyczyła, a przypadki nielegalnego
zatrudniania przy powierzaniu pracy zarobkowej nie zostaną ujawnione. Sprzyjają temu
obowiązujące przepisy prawa cywilnego zezwalające na powierzanie pracy zarobkowej na
podstawie ustnych umów cywilnoprawnych np. umowy zlecenia czy też umowy o dzieło.
W konsekwencji występują znaczne trudności w udowodnieniu, że zamiarem zatrudniania na
podstawie umowy ustnej jest obejście przepisów ubezpieczeniowych i podatkowych.
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W praktyce legalizowanie powierzonej pracy (w różnych formach) następuje dopiero
po rozpoczęciu kontroli inspektorów pracy, najczęściej w formie umowy cywilnoprawnej,
z uwagi na fakt, że zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych zamiast umowy
o pracę powoduje oszczędności przedsiębiorców wynikające z konieczności poniesienia
dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzaniem szkoleń w dziedzinie bhp,
przeprowadzaniem profilaktycznych badań lekarskich oraz wyposażeniem osób
wykonujących pracę w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.
W zakresie niezgłaszania lub nieterminowego zgłaszania pracowników lub osób
świadczących pracę na podstawie umów zlecenia do ubezpieczeń społecznych, inspektorzy
pracy stwierdzili, że sami przedsiębiorcy nie przywiązują uwagi do zgłoszenia tych osób do
ZUS tłumacząc się tym, iż zlecili ten obowiązek biurom rachunkowo- księgowym
obsługującym danego przedsiębiorcę. Ustalono ponadto, że pracownicy biur rachunkowych
tłumaczyli fakt niezgłoszenia lub opóźnionego zgłoszenia osób wykonujących pracę do ZUS
brakiem wymaganych danych, które nie zostały przekazane przez pracodawcę.
Inspektorzy pracy ustalili również, że w zakresie przekazywania do ZUS należnych
składek wynikających z ubezpieczenia społecznego, w tym składek na fundusz pracy,
pracodawcy szukając oszczędności zwlekają z opłaceniem należnych składek wynikających
z ubezpieczeń społecznych. W większości przypadków przedsiębiorcy posiadający
zaległości w opłacaniu składek wynikających z ubezpieczeń społecznych, w tym na fundusz
pracy, przekazywali nieopłacone składki na ten fundusz w wyniku poleceń ustnych
wydawanych przez inspektorów pracy podczas kontroli lub przekazywali zaległe składki po
otrzymaniu wystąpienia inspektora pracy.
Podobnie jak w latach ubiegłych daje się zauważyć fakt, że coraz częściej bezrobotni
nie są zainteresowani zalegalizowaniem na piśmie podjętej pracy zarobkowej, z uwagi na
fakt, że nie chcą ujawniać otrzymywanych przez nich dochodów. Ustalono ponadto, że osoby
bezrobotne niejednokrotnie nie chcą zgłaszać faktu podjęcia pracy zarobkowej do
powiatowych urzędów pracy.
W zakresie niedopełnienia obowiązku powiadamiania powiatowego urzędu pracy
o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności, osoby
bezrobotne tłumaczą się najczęściej tym, że nie otrzymały żadnej umowy na piśmie,
w związku z tym nie mają podstaw i nie mają obowiązku zgłaszania faktu podjęcia pracy do
powiatowego urzędu pracy lub myśleli, że obowiązku tego dokonał ich pracodawca.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy ustalili również, że część
osób bezrobotnych świadomie godzi się na formę pracy w żaden sposób nierejestrowaną
i nieudokumentowaną. W wielu przypadkach wynika to z faktu, że osoby takie nie mogłyby
korzystać z uprawnień przysługującym osobom bezrobotnym, co ograniczyłoby ich prawo do
otrzymywanych przez nich świadczeń socjalnych, a także wynikało to z chęci uzyskania
dodatkowego dochodu, w przypadku pobierania zasiłków dla bezrobotnych.
Mając na względzie ochronę praw pracowniczych oraz wyeliminowanie
stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z naruszenia przepisów dotyczących
legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej inspektorzy pracy w 2019r.
skierowali do kontrolowanych przedsiębiorców 40 poleceń oraz 351 wystąpień
zawierających 453 wnioski.
W związku z naruszeniem przepisów dotyczących legalności zatrudnienia inspektorzy pracy
stwierdzali przypadki popełniania wykroczeń w tym zakresie, w związku z powyższym:
- w stosunku do 4 przedsiębiorców inspektorzy pracy skierowali wnioski do sądu
o ukaranie,
- w stosunku do 62 osób winnych popełnienia wykroczeń inspektorzy zastosowali
postępowanie mandatowe, na łączną kwotę 65.300,00zł,
- w stosunku do 10 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2019
str. 25

Wyeliminowanie przypadków nielegalnego zatrudniania niewątpliwie byłoby
łatwiejsze, gdyby warunki zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych musiały być
potwierdzone na piśmie przed podjęciem zatrudnienia (analogicznie jak w przypadku umów
o pracę) oraz gdyby obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego musiał być
spełniony przed dopuszczeniem do pracy, zarówno w odniesieniu do umów o pracę jak też
umów zlecenia. Ponadto wprowadzenie obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia
społecznego osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło byłoby przesłanką
umożliwiającą wyeliminowanie nadużyć związanych z zawieraniem tego typu umów.

KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW
Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w okresie
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. inspektorzy pracy przeprowadzili 357 kontroli w 331
podmiotach, które powierzyły pracę 1.738 cudzoziemcom. Kontrolami objęto zagadnienia
związane z legalnością pobytu cudzoziemców, wykonywaniem pracy przez cudzoziemców
oraz przestrzeganiem procedur związanych z uzyskaniem zezwoleń na pracę.
Z analizy dokumentacji pokontrolnej i obserwacji podlaskiego rynku pracy wynika,
że pracodawcy - przedsiębiorcy - rolnicy coraz częściej powierzają pracę cudzoziemcom,
w związku z brakiem pracowników na lokalnym rynku pracy. Usytuowanie województwa
podlaskiego przy granicy państwa stwarza, że jest ono coraz bardziej atrakcyjne w zakresie
podejmowania pracy w różnych branżach osobom przyjeżdzającym zza wschodniej granicy
państwa. Wiodącym działem gospodarki jest budownictwo, w którym stwierdzano największe
zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników do wykonywania prostych prac
budowlanych.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że w 2019r. na terenie działania Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku nielegalnie pracę świadczyło 388 cudzoziemców w tym:
- 175 obywateli Ukrainy, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę na podstawie umów
niepotwierdzonych na piśmie w 55 przypadkach, w 42 przypadkach bez wymaganych
zezwoleń na pracę oraz w 121 przypadkach na innym stanowisku lub na innych
warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,
- 181 obywateli Białorusi, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę na podstawie umów
niepotwierdzonych na piśmie w 8 przypadkach, w 33 przypadkach powierzyli pracę bez
wymaganego zezwolenia na pracę oraz w 143 przypadkach na innym stanowisku lub na
innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,
- 22 obywateli Gruzji, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę na podstawie umów
niepotwierdzonych na piśmie w 11 przypadkach, w 21 przypadkach powierzyli pracę bez
wymaganego zezwolenia na pracę oraz w 4 przypadkach na innym stanowisku lub na
innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,
- 7 obywateli Rosji, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę na podstawie umowy
niepotwierdzonej na piśmie w 1 przypadku, w 5 przypadkach na innym stanowisku lub na
innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,
- 2 obywateli Armenii, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę w 1 przypadku na innym
stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,
- 1 obywatel Wietnamu, któremu przedsiębiorca powierzył pracę bez wymaganego
zezwolenia na pracę.
Skala nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców - porównanie z rokiem 2018.
2018
347
Liczba kontroli
1.542
Liczba cudzoziemców objętych kontrolą
194
Liczba cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę

2019
357
1.738
388
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W toku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy stwierdzono, że do
najczęstszych nieprawidłowości przy zatrudnianiu cudzoziemców dochodzi podczas ich
niezwłocznego zatrudnienia (bez dopełnienia obowiązku wpisania do ewidencji oświadczeń
o powierzeniu pracy, powierzeniu pracy na innych warunkach niż określone w oświadczeniu
lub zezwoleniu na pracę oraz bez potwierdzania na piśmie warunków zatrudnienia).
Doprowadzały do tego osoby powierzające pracę cudzoziemcom, a zatrudniani
obcokrajowcy nie mieli na to wpływu. Nieznajomość przepisów dotyczących zatrudniania
cudzoziemców, zmiany przepisów obowiązujących w tym zakresie, sankcje wiążące się
z nielegalnym zatrudnieniem oraz strach przed utratą właśnie rozpoczętej pracy powodują,
że osoby te łamiąc postanowienia zezwolenia na pracę lub korzystając z oświadczeń
wydanych przez innego przedsiębiorcę niż obecny, w sposób mniej lub bardziej nieświadomy
narażają się na negatywne konsekwencje.
Przeprowadzane przez inspektorów pracy kontrole wykazały, że w okresie 20152019 znacznie wzrósł problem nagminnego naruszania przepisów w zakresie nielegalnego
zatrudniania cudzoziemców na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Białymstoku. Zaobserwowany trend do powierzania pracy cudzoziemcom bez dopełnienia
obowiązków związanych z wpisaniem do ewidencji oświadczeń, zatrudniania na innych
warunkach niż warunki określone w oświadczeniach oraz powierzanie pracy bez
potwierdzania na piśmie warunków zatrudnienia, stwierdzano głównie w branży budowlanej,
co spowodowane jest zwiększającym się zapotrzebowaniem na niewykwalifikowanych
pracowników do wykonywania prostych prac budowlanych oraz coraz większą ilością
wykonywanych prac budowlanych na terenie województwa podlaskiego przez podmioty
z całej Polski.
W związku z naruszeniem przepisów w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców
inspektorzy pracy stwierdzali przypadki popełnienia wykroczeń w tym zakresie
i w konsekwencji:
- w stosunku do 3 pracodawców skierowali wnioski do sądu o ukaranie, z czego
w 2 przypadkach sąd orzekł kary grzywny w łącznej kwocie 8.000,00zł,
- w stosunku do 45 osób winnych popełnienia wykroczeń zastosowali postępowanie
mandatowe, na łączną kwotę ok. 51.000,00zł.
Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca inspektorów pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku z Funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Policji,
w zakresie podejmowania wspólnych działań i inicjatyw dotyczących zwalczania
nielegalnego powierzania pracy cudzoziemcom, nielegalnego wykonywania pracy przez
cudzoziemców oraz uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez inspektorów
pracy. W kontrolach przeprowadzanych w zakresie legalności zatrudnienia i powierzania
innej pracy zarobkowej cudzoziemcom w 1 kontroli uczestniczyli Funkcjonariusze Policji,
w 9 kontrolach uczestniczyli Funkcjonariusze Straży Granicznej.

STOSUNEK PRACY
UMOWY TERMINOWE
W
roku sprawozdawczym
przeprowadzono kontrole 25 pracodawców
(zatrudniających łącznie 2.865 pracowników) w zakresie oceny przestrzegania przepisów
dotyczących umów terminowych.
Kontroli poddano łącznie 21 umów o pracę zawartych na okres próbny
oraz 106 umów o pracę zawartych na czas określony.
Kontrole przeprowadzone w 2019r. wykazały w badanym zakresie nieprawidłowości
u 84% pracodawców. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w obszarze zatrudniania
pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony, zawartych w innym celu lub
przypadku, niż określony w art. 251 § 4 K.p., których łączny czas trwania przekraczał
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33 miesiące (art. 251 § 1 K.p.). Nieprawidłowości te stwierdzono u 56% skontrolowanych
pracodawców i stanowiły one ponad 44% wszystkich naruszeń objętych zakresem
tematycznym umów terminowych (porównywalnie do 2018 r.). Niepokojący przy tym jest fakt,
że umowy naruszające ustawowe limity w większości były zawierane po wejściu w życie
znowelizowanych przepisów, pojedyncze zarzuty inspektorów obejmowały umowy zawarte
przed 22.02.2016 r., trwające w dniu kontroli. Inspektorzy w związku z powyższym kierowali
do pracodawców zarówno wnioski profilaktyczne (np. zobowiązujące do zaprzestania
zawierania umów z przekroczeniem dopuszczalnego limitu), jak i nakładające obowiązek
uznania wykonywania przez poszczególnych pracowników pracy w oparciu o umowy na czas
nieokreślony. Do końca 2019r. nie skierowano do sądu pracy powództwa o ustalenie
istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony.
Ponadto, pomimo tego, że podczas żadnej z przeprowadzonych kontroli nie
stwierdzono zastosowania nieprawidłowego okresu wypowiedzenia umowy terminowej,
aż 47% nieprawidłowości ujawnionych w toku kontroli pośrednio mogło mieć wpływ
w przyszłości na powstanie naruszeń w tym obszarze - pracodawcy bowiem przekazywali
pracownikom błędne informacje o obowiązujących ich okresach wypowiedzenia, część z nich
zawierała w treści umów o pracę na czas określony klauzule o dopuszczalności rozwiązania
tych umów z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
W zakresie zawierania umów na okres próbny liczba nieprawidłowości jest niewielka,
chociaż w porównaniu do 2018 r., wzrosła i wyniosła około 6% (w 2018 r. - 3%).
Nie stwierdzono w 2019 r. zawarcia umowy na czas określony w celu lub przypadku,
o którym mowa w art. 251 § 4 K.p. bez zawiadomienia o tym fakcie właściwego okręgowego
inspektora pracy.
Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości dotyczące zatrudniania pracowników
na podstawie umów o pracę na czas określony których łączny czas trwania przekraczał
33 miesięcy - w 14 zakładach wobec 23 pracowników.
Jedną z głównych przyczyn naruszeń unormowań prawnych dotyczących zawierania
terminowych umów o pracę była nieznajomość nowelizowanych w tym obszarze przepisów
Kodeksu pracy, w szczególności niewystarczające przygotowanie merytoryczne pracodawcy
i pracowników kadr.
Brak odpowiedzialności wykroczeniowej, w przypadku zawierania umów powyżej
limitu ustawowego, również w ocenie inspektorów pracy przełożyło się na niedopełnianie
przez pracodawców obowiązków ustawowych. Ponadto duża skala naruszeń polegających
na niedopełnieniu obowiązku udzielenia informacji (lub zaktualizowanej informacji)
pracownikom, zatrudnionym w oparciu o umowy o pracę na czas określony o obowiązującym
ich okresie wypowiedzenia, wynikała również z lekceważącego podejścia do obowiązków,
mających charakter jedynie formalny.
Niewątpliwie za przyczynę stwierdzonych w wyniku prowadzonych kontroli
nieprawidłowości należy uznać także brak jednoznacznych kryteriów dotyczących możliwości
zawierania tzw. nielimitowanych umów o pracę na czas określony, w szczególności
dotyczących przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4 K.p., to jest ze względu na
obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy w celu wyeliminowania
stwierdzonych wyżej nieprawidłowości skierowali do pracodawców 21 wystąpień,
zawierających łącznie 34 wnioski, które dotyczyły 56 pracowników.
W żadnej z przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono popełniania wykroczeń
przeciwko prawom pracownika.
Z odpowiedzi, które wpłynęły do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania
wynika, że dotychczas zrealizowano 26 wniosków, zawartych w 16 wystąpieniach.
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BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI CYWILNOPRAWNYCH FORM ZATRUDNIENIA
W 2019r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku, realizując temat
,,Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na
istnienie stosunku pracy” przeprowadzono 366 kontroli u 355 pracodawców
i przedsiębiorców. Liczba pracujących w tych podmiotach to: 10.530 zatrudnionych osób,
w tym 6.940 pracowników, 3.205 osób wykonujących pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych i 317 osób wykonujących pracę w ramach samozatrudnienia.
W trakcie tych kontroli inspektorzy pracy zbadali łącznie 1.483 umowy (zlecenia,
o dzieło, samozatrudnienie, inne) pod względem ich zgodności z prawem. W konsekwencji
podczas 77 kontroli inspektorzy pracy zakwestionowali zawarte w tych podmiotach umowy
cywilnoprawne uznając, że zamiast nich pracodawcy lub przedsiębiorcy powinni byli zawrzeć
umowę o pracę.
Biorąc pod uwagę stwierdzone nieprawidłowości w trakcie oraz po zakończeniu czynności
kontrolnych inspektorzy pracy zastosowali wobec kontrolowanych podmiotów 90 środków
prawnych, w tym:
- wydali w trakcie kontroli 34 polecenia dotyczące zawarcia umów o pracę w miejsce
umów cywilnoprawnych z 41 osobami,
- skierowali 52 wystąpienia zawierające 56 wniosków dotyczących 127 osób.
Ponadto z tytułu popełnionych wykroczeń inspektorzy pracy nałożyli na pracodawców
mandaty karne w łącznej wysokości 25.800zł. W jednym przypadku skierowano wniosek
do sądu o ukaranie. Na osobę winną popełnionych wykroczeń nałożono grzywnę
w wysokości 3.000zł.
W wyniku zastosowanych środków prawnych, kontrolowani pracodawcy
i przedsiębiorcy zawarli w trakcie kontroli lub poinformowali po zakończeniu czynności
kontrolnych o zawarciu umów o pracę ze 142 osobami, z którymi uprzednio zawarte były
umowy cywilnoprawne.
Wśród najczęściej wymienianych powodów zawierania umów cywilnoprawnych w sytuacji
istnienia cech stosunku pracy wymienić można:
- brak na rynku pracy wykwalifikowanych pracowników, najczęściej w zakresie stanowisk
robotniczych, a w konsekwencji niechęć do „stałego zatrudniania” osób bez pożądanych
kwalifikacji,
- chęć krótkotrwałego sprawdzenia umiejętności zgłaszających się do pracy osób,
- mniej sformalizowane zasady dotyczące zatrudniania osób na podstawie umów
cywilnoprawnych (brak obowiązków określonych w kodeksie pracy w zakresie
prowadzenia dokumentacji pracowniczej, sposobu ewidencjonowania czasu pracy,
łatwość w sposobie rozwiązania umowy cywilnoprawnej),
- duża rotacja pracowników, spowodowana poszukiwaniem lepszych warunków
zatrudnienia,
- aspekt ekonomiczny, minimalizowanie kosztów, które powstają przy zatrudnianiu na
podstawie umowy o pracę, postrzegane przez pracodawców i przedsiębiorców jako zbyt
wysokie i zbędne, dotyczy to m. in ponoszenia kosztów związanych z profilaktycznymi
badaniami lekarskimi, szkoleniami w dziedzinie bhp, obowiązkiem wypłacania należności
z tytułu podróży służbowych, pracy w godzinach nadliczbowych, urlopów,
- krótkie terminy realizacji inwestycji - w przypadku sfery usług, w tym budownictwa,
- sezonowość prac - w szczególności w budownictwie i w gastronomii,
- brak stabilności małych przedsiębiorstw w aspekcie ekonomicznym,
- brak potrzeby stałej pracy przez część zatrudnionych, m.in z powodu możliwości utraty
innych świadczeń nie związanych z pracą (np. świadczeń z pomocy społecznej),
- potrzeba doraźnego zarobku przez osoby w stosunkowo młodym wieku.
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Kontrole przeprowadzone w roku 2019 potwierdziły, że skala zjawiska
nieprzestrzegania przepisów dotyczących zawierania umów o pracę w sytuacji świadczenia
pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem i nadzorem oraz
w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę jest znacząca, przy czym skala
naruszeń utrzymuje się na tym samym poziomie jak w latach poprzednich.
Skala nieprawidłowości stwierdzona w roku 2019 dotyczyła głównie sektora
prywatnego, przy czym najwięcej naruszeń w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych
występuje w małych (do 9 zatrudnionych) i średnich
podmiotach (od 10 do 49
zatrudnionych).
Obserwuje się wzrost stosowania niepracowniczych form zatrudnienia w stosunku do
cudzoziemców (obywateli Ukrainy i Białorusi). Głównymi gałęziami gospodarki na terenie
działalności OIP w Białymstoku, w których cudzoziemcy są aktywni zawodowo, to usługi
ochrony mienia, utrzymanie czystości, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo.
Do zawierania umów cywilnoprawnych -zleceń skłania przedsiębiorców krótki okres
powierzania cudzoziemcom pracy tj. nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych
12 miesięcy.
Przestrzeganiu przepisów Kodeksu pracy w zakresie zakazu zawierania umów
cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy w roku 2019 nie
sprzyjał również fakt wzrostu minimalnej stawki godzinowej z tytułu umów cywilnoprawnych
określonych w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego. Minimalna stawka godzinowa określona
jest na poziomie, który zapewnia w niektórych miesiącach kalendarzowych po
przepracowaniu liczby godzin odpowiadającej nominalnemu czasowi pracy obliczonemu
zgodnie z Kodeksem pracy, wyższe wynagrodzenie niż w przypadku osób zatrudnionych na
podstawie umów o pracę. W konsekwencji wiele osób zatrudnianych na podstawie umów
cywilnoprawnych wskazywało na brak zainteresowania zmianą formy zatrudnienia kierując
się przede wszystkim względami ekonomicznymi. Dotyczyło to głównie osób młodych
wchodzących na rynek pracy. Zleceniobiorcy ci bardzo często podkreślali pozytywne aspekty
ekonomiczne niepracowniczych form zatrudnienia oraz znaczną elastyczność
w rozwiązywaniu łączącego strony stosunku prawnego. Nie bez znaczenia w tej grupie osób
jest zmiana regulacji prawnej w zakresie należności podatkowych. Od 01.08.2019r.
obowiązuje bowiem zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 roku
życia. Zasady korzystania z zerowego PIT dla młodych osób obejmują również
wynagrodzenie należne z tytułu wykonywanej pracy na podstawie zawieranych umów
zleceń. Biorąc pod uwagę powyższe aspekty osoby te często świadomie decydują się
wyłącznie na niepracowniczą formę wykonywania pracy.

POWÓDZTWA O USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY
W 2019r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku inspektorzy pracy wnieśli
do sądu pracy łącznie 9 powództw przeciwko 5 pracodawcom o ustalenie istnienia stosunku
pracy na rzecz 9 osób. W tych przypadkach z osobami świadczącymi pracę zawarto umowy
zlecenia (łącznie 30 umów), a 3 osoby świadczyły pracę bez jakiejkolwiek umowy (u dwóch
pracodawców).
Dotychczas w postępowaniu przed sądami pracy zapadło 5 wyroków ustalających
istnienie stosunku pracy, które dotyczyły 5 osób. Wyroki te są prawomocne. Ponadto
sąd w 2 sprawach umorzył postępowania sądowe w związku z zawarciem ugody,
a powództwa te obejmowały 2 osoby.
Na dzień sporządzenia sprawozdania w przypadku 2 powództw nie zapadło jeszcze
żadne rozstrzygnięcie. Powództwami tymi objęte były 2 osoby.
W 2019r. nie wystąpiły sprawy, w których doszło do odrzucenia, zwrotu czy cofnięcia
powództwa inspektora pracy, jak i przypadków zawieszenia postępowania.
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PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH CZASU PRACY
I OCHRONY WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
Stopień przestrzegania przez pracodawców przepisów dotyczących wypłaty
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń oraz norm czasu pracy jest oprócz kwestii
zapewnienia bezpiecznych warunków pracy najistotniejszym wskaźnikiem oceny stanu
praworządności w stosunkach pracy. Dlatego też inspektorzy pracy sprawdzają
przestrzeganie przepisów w tym zakresie w większości kontroli związanych z realizacją
różnego rodzaju zadań ujętych w Harmonogramie działalności PIP.
Aby poznać mechanizmy i przyczyny naruszeń dokonywanych przez pracodawców
w tym zakresie przestrzeganie przepisów o czasie pracy i wypłacaniu wynagrodzenia
i innych świadczeń w sposób szczegółowy badane jest w ramach kontroli specjalistycznych,
skupionych tylko na tych zagadnieniach.
W okresie sprawozdawczym realizując zadanie z harmonogramu w zakresie
przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń ze
stosunku pracy, przeprowadzono 87 kontroli specjalistycznych w 83 podmiotach.
U kontrolowanych pracodawców pracę świadczyło ogółem 8.585 osób, z czego w ramach
stosunku pracy 7.889 pracowników.
W zakresie stosowania przepisów o czasie pracy najczęściej stwierdzano występowanie
następujących nieprawidłowości (ze wskazaniem liczby kontroli):
a) nieprowadzenie ewidencji czasu pracy - 13 kontroli,
b) nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy - 41 kontroli,
c) nieudzielenie pracownikowi dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy
wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy/
praca powyżej przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy - 34 kontrole,
d) nieprawidłowości w zakresie ustalenia w aktach prawa wewnątrzzakładowego
systemów i rozkładów czasu pracy oraz przyjętej długości okresu rozliczeniowego 21 kontroli,
e) nietworzenie rozkładów czasu pracy - 16 kontroli,
f) nieprawidłowości przy tworzeniu rozkładów czasu pracy - 9 kontroli,
g) powtórne zatrudnienie w tej samej dobie - 23 kontrole,
h) niezapewnienie wymaganego odpoczynku dobowego - 18 kontroli,
i) niezapewnienie wymaganego odpoczynku tygodniowego - 11,
j) nieudzielenie co czwartej niedzieli wolnej od pracy - 7 kontroli,
k) zatrudnianie powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie
w tygodniu - 10 kontroli,
l) zatrudnianie powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w roku
kalendarzowym - 5 kontroli,
m) nieprzekazanie pracownikowi rozkładu czasu pracy w terminie - 5 kontroli.
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Odsetek kontroli w trakcie których stwierdzono najczęstsze nieprawidłowości
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Natomiast w zakresie stosowania przepisów o wypłacie wynagrodzenia najczęściej
stwierdzano występowanie następujących nieprawidłowości (ze wskazaniem liczby kontroli):
a) niewypłacenie wynagrodzenia za pracę - 20 kontroli,
b) nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia za pracę - 22 kontrole,
c) nieprawidłowości w treści regulaminu wynagradzania - 10 kontroli,
d) wypłacenie wynagrodzenia w wysokości niższej niż wymagana - 8 kontroli,
e) potrącenia z wynagrodzenia za pracę z naruszenie obowiązujących przepisów
- 2 kontrole,
f) niewypłacenie wynagrodzenia/dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych
- 33 kontrole,
g) niewypłacenie dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej - 9 kontroli,
h) niewypłacenie wynagrodzenia za czas choroby - 2 kontrole,
i) niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 21 kontroli,
j) niewypłacenie należności z tytułu podróży służbowej - 9 kontroli,
k) niewypłacenie odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn
niedotyczących pracownika - 3 kontrole,
l) niewypłacenie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego
- 5 kontroli,
m) niewypłacenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej - 11 kontroli,
n) niewypłacenie dodatkowego wynagrodzenia za pracę w niedzielę i święto
- 2 kontrole,
o) niewypłacenie wynagrodzenia za dyżur, w tym kierowców - 4 kontrole,
p) niewypłacenie nagrody jubileuszowej - 2 kontrole,
q) niewypłacenie odprawy emerytalnej - 4 kontrole,
r) obniżenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy - 4 kontrole,
s) obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy - 4 kontrole,
t) obniżenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych - 7 kontroli,
u) nieterminowa wypłata ekwiwalentu za urlop - 8 kontroli,
v) niewłaściwa metoda obliczania (np. ekwiwalent/wynagrodzenie za urlop,
wynagrodzenie za pracę) - 4 kontrole.
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Odsetek kontroli w trakcie których stwierdzono najczęstsze nieprawidłowości
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W ramach przeprowadzonych kontroli specjalistycznych w zakresie wypłaty
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, inspektorzy pracy skierowali do
pracodawców 16 nakazów zawierających 46 decyzji płacowych nakazujących wypłatę
świadczeń pracowniczych na łączną kwotę 15.18.654,20zł. Decyzje dotyczyły
447 pracowników.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 71 wystąpień,
zawierających 416 wniosków odnoszących się do stwierdzonych nieprawidłowości
w zakresie czasu pracy oraz obowiązku wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń
ze stosunku pracy, które dotyczyły 3.733 pracowników.
Ponadto wydano 22 polecenia wykonane w trakcie kontroli, dotyczące
40 pracowników na łączną kwotę 53.043,96zł.
Niezależnie od powyższych działań inspektorzy pracy konsekwentnie ścigali
wykroczenia przeciwko prawom pracownika jakimi są naruszenia przepisów o czasie pracy
oraz naruszanie przepisów w zakresie wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń.
Na 44 sprawców wykroczeń przeciwko prawom pracownika ujawnionych podczas kontroli
nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 47.300zł. Do sądów
skierowano 3 wnioski o ukaranie, w 15 przypadkach poprzestano na środkach oddziaływania
wychowawczego.
W wyniku analizy stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości można
stwierdzić, że najpoważniejsze problemy związane z czasem pracy to nieprowadzenie
i nierzetelne prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, brak lub niewłaściwe sporządzanie
harmonogramów czasu pracy, naruszanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia
pracy, powtórne zatrudnienie w tej samej dobie roboczej, nie zapewnianie pracownikom
odpoczynków dobowych i tygodniowych. Ponadto na stosunkowo wysokim poziomie
utrzymują się takie nieprawidłowości jak nie zapewnianie pracownikom co czwartej niedzieli
wolnej od pracy.
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W obszarze wynagrodzenia za pracę w okresie sprawozdawczym najpoważniejsze
nieprawidłowości w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku stwierdzono w zakresie:
nie wypłacania/ nieterminowego wypłacania lub zaniżania przysługującego pracownikom
wynagrodzenia za pracę, nie wypłacenia lub zaniżenia wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych, nie wypłacenia dodatku za pracę w porze nocnej, niewypłacenia lub
zaniżenia ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.
Na wysokim poziomie utrzymują się również naruszenia przepisów prawa pracy dotyczące
niewypłacenia należności z tytułu podróży służbowych, ekwiwalentu za używanie przez
pracowników w pracy własnej odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie przez
pracowników we własnym zakresie odzieży roboczej.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że nieprawidłowości w obszarze wynagrodzenia za
pracę często były konsekwencją naruszeń przepisów prawa pracy odnośnie czasu pracy.
I tak nieprawidłowości w zakresie braku bądź nierzetelnego ewidencjonowania czasu pracy
prowadziły do ominięcia obowiązku wypłaty rozmaitych świadczeń pracowniczych, jak
choćby wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w porze
nocnej. W wielu sytuacjach było to związane z chęcią obniżenia kosztów takiej pracy. Stąd
dosyć powszechnie stosowana praktyka ewidencjonowania pracy jedynie w dniach od
poniedziałku do piątku w nominalnym wymiarze czasu pracy. Determinowało to po stronie
pracodawcy wypłatę jedynie wynagrodzenia ustalonego w umowie o pracę. Pracodawcy nie
poczuwali się do obowiązku wypłaty pozostałych świadczeń, ewentualnie wypłata
następowała poza oficjalnymi dokumentami („pod stołem”). W ten sposób następowała
ucieczka od opłacenia obciążeń publicznoprawnych (ZUS, US) w należytej wysokości.
W pozostałych przypadkach nieprawidłowości wynikały niewątpliwie z nieznajomości prawa.
Poza chęcią obniżenia kosztów pracy i maksymalizacją zysków oraz brakiem
wymaganej wiedzy zarówno przez pracodawców będących osobami fizycznymi, jak i osoby
wykonujące czynności ze stosunku pracy w ich imieniu, jako przyczyny powstałych
nieprawidłowości można wymienić:
-

-

-

brak własnych pracowników mających wysoką wiedzę w zakresie spraw osobowopłacowych i w konsekwencji powierzanie spraw osobowo-płacowych biurom
rachunkowym, które jednak nie ingerowały w kwestie dotyczące czasu pracy i opierały
swą pracę wyłącznie na dokumentach dostarczonych przez pracodawcę,
lekceważenie obowiązujących przepisów przez pracodawców,
niski poziom wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy osób
zajmujących się sprawami osobowo- płacowymi, jak również ich nieprawidłowa
interpretacja przez te osoby - znacznie rzadziej powodem niewypłacenia świadczenia
w należnej wysokości było przyjęcie niewłaściwej metody naliczania świadczeń, pomyłki
w obliczeniach lub bezpodstawne potrącenie,
zła sytuacja finansowa części pracodawców (wielu przypadkach deklarowana przez
pracodawców zła sytuacja ekonomiczna była efektem nieterminowego wypełniania
zobowiązań przez kontrahentów).

W odpowiedzi na zastosowane przez inspektorów pracy środki prawne, pracodawcy
udzielali odpowiedzi zapewniające o zaprzestaniu naruszania przepisów o czasie pracy,
w szczególności informując o wprowadzeniu rzetelnej ewidencji czasu pracy.
W przypadku danych dotyczących wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń
pracowniczych, ze względu na to, że prawo do wynagrodzenia jest najistotniejszym
uprawnieniem pracowniczym, od realizacji którego uzależniony jest byt nie tylko pracownika,
ale i jego rodziny, w tej części sprawozdania przedstawiamy efekty realizacji środków
prawnych dotyczących
wypłaty świadczeń pieniężnych, zastosowanych nie tylko
w wybranych kontrolach tematycznych, ale w wyniku wszystkich kontroli przeprowadzonych
w 2019 roku.
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Łącznie w okresie sprawozdawczym na terenie działania OIP w Białymstoku pracodawcy
wypłacili 4.243.069,34zł dla 4.715 pracowników, w szczególności:
- 308 pracodawców, do których skierowano wystąpienia wypłaciło 2.795.950,26zł
- 3.672 pracownikom,
- 84 pracodawców w wyniku realizacji poleceń ustnych wypłaciło 1.087.899,18zł różnego
rodzaju należności 868 pracownikom,
- 15 pracodawców wykonało decyzje płacowe w całości lub w części, wypłacając
175 pracownikom 359.219,90zł głównie należnego wynagrodzenia za pracę.
Łączna kwota wynagrodzenia i innych należności pracowniczych wypłaconych
w wyniku realizacji środków prawnych jest o ponad połowę wyższa od kwot uzyskanych
w 2018 roku (2.735.58zł). Wynika to głównie ze zwiększenia skuteczności kontroli
przeprowadzanych w roku sprawozdawczym zarówno w zakresie sprawdzania prawidłowości
naliczania wynagrodzenia i innych świadczeń, jak i wykrywania nierzetelnego
ewidencjonowania czasu pracy przez część pracodawców. W przypadku ustalenia błędnych
metod naliczania należności pracowniczych, w tym wynagrodzenia i ekwiwalentów za urlop
wypoczynkowy, lub wykazania nieewidencjonowanej należycie, lub nie zrekompensowanej
pracy w godzinach nadliczbowych, inspektorzy pracy kierowali do pracodawców wystąpienia
o naliczenie i wypłacenie wyrównania zaniżonych lub niewypłacanych dotychczas świadczeń
za okres niepodlegający przedawnieniu (w przypadku, gdy należności mają być dopiero
naliczone, a kwota jest jeszcze nieznana, do pracodawcy kieruje się wystąpienie, brak jest
bowiem w takich przypadkach podstaw prawnych do wydania decyzji wypłaty). Tak więc
wzrost wyegzekwowanych na rzecz pracowników świadczeń ze stosunku pracy jest efektem
skutecznych kontroli inspektorów pracy i wynika głównie z realizacji wystąpień
pokontrolnych.
W przypadku innego środka stosowanego w celu spowodowania wypłacenia
wynagrodzenia i innych świadczeń, jakim jest decyzja płacowa, należy mieć na uwadze, że
nakazanie w drodze decyzji wypłacenia należności może dotyczyć tylko świadczeń
oczywiście należnych, a więc bezspornych. W praktyce ten środek prawny najczęściej jest
stosowany w przypadku pracodawców mających problemy finansowe uniemożliwiające
terminową wypłatę wynagrodzenia. Ponieważ w ostatnich latach sytuacja ekonomiczna
większości przedsiębiorców nie była zła, to w konsekwencji w latach 2018-2019 nakazy
wypłaty kierowano do mniejszej liczby pracodawców niż w latach wcześniejszych (w 2019 do
28 pracodawców, w 2018 - do 26, w 2017 - do 43, w 2016 - do 46). W przypadku tego
środka prawnego zauważyć można, że jest on skuteczny nawet w sytuacji złej sytuacji
ekonomicznej pracodawcy, o ile jest ona przejściowa. Niestety, w przypadku braku poprawy,
ze względy na brak środków finansowych część pracodawców nie jest w stanie wypłacić
należności, w tym zrealizować obowiązek wypłaty nakazany decyzją, co potwierdzają nasze
statystyki (w 2019 r. decyzje nałożone na 28 pracodawców na kwotę 2.061.050 zł na rzecz
696 pracowników wykonało 15 pracodawców wypłacając 359.219,90zł 175 pracownikom).
Ponieważ część tych pracodawców zaprzestaje prowadzenia działalności i ulega
likwidacji, to na mocy Kodeksu postępowania administracyjnego inspektorzy pracy uchylili
decyzje nałożone na byłych pracodawców, a w celu wyegzekwowania zaległych wypłat
w stosunku do pozostałych pracodawców wszczęto postępowania egzekucyjne.

WYPŁATA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA DLA OSÓB
ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
W 2019 r. w zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących na
podstawie umów cywilnoprawnych przeprowadzono łącznie 440 kontroli w 417 podmiotach.
Łączna liczba osób pracujących w tych podmiotach to 18.015 osób (w tym na podstawie
umów cywilno-prawnych - 5.896, podmiotów samozatrudniających - 75), łączna liczba osób
poddanych kontroli to 2.655 osób.
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W podmiotach, w których przeprowadzono kontrole, inspektorzy pracy stwierdzili różnego
rodzaju naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
-

-

-

-

w 42 przypadkach (ok. 10% wszystkich kontroli) stwierdzono ustalenie w umowach
wynagrodzenia „zleceniobiorcy” w sposób nie zapewniający przyjmującemu zlecenie lub
świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia
usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej,
w 54 przypadkach (ok. 12% wszystkich kontroli) kontrole wykazały nie wypłacenie lub
zaniżenie „zleceniobiorcy” wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej,
podczas 153 kontroli (ok. 35% wszystkich kontroli) stwierdzono ustalanie w umowach
zlecenia (umowach o świadczenie usług) terminu wypłaty wynagrodzenia nie
zapewniającego wypłaty wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej co
najmniej raz w miesiącu i/lub wypłacanie wynagrodzenia za wykonywanie zlecenia
(świadczenie usług) w terminach nie zapewniających wypłaty wynagrodzenia
w wysokości minimalnej stawki godzinowej co najmniej raz w miesiącu,
podczas 125 kontroli (ok. 28% wszystkich kontroli) stwierdzono nie zapewnianie
ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usługi w sposób ustalony
w zawartej umowie zlecenia (świadczenia usług) i/lub nie zapewnianie przedstawiania
przez „zleceniobiorcę” informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia (świadczenia
usług), gdy strony nie ustaliły w umowie sposobu ustalania liczby godzin wykonywania
zlecenia,
w czasie 7 kontroli (ok. 2% wszystkich kontroli) stwierdzono, że podmiot, na rzecz
którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi nie przechowuje
dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług
przez „zleceniobiorców” lub „usługobiorców”.

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości są następujące:
- nieznajomość znowelizowanej w tym obszarze ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
- dążenie podmiotów kontrolowanych do obniżenia kosztów pracy, przy równoczesnej
maksymalizacji zysków - w takiej sytuacji dochodzi do przypadków nie wykazania
właściwej liczby godzin wykonywania zlecenia, czy dokonywania nieuzasadnionych
potrąceń wynagrodzenia np. za spóźnianie się usługobiorcy do pracy,
- trwałe lub przejściowe trudności ekonomiczne usługodawców,
- błędy po stronie „zleceniodawców” czy biur rachunkowo- księgowych rozliczających
umowy „zlecenia”
- nieprecyzyjne brzmienie wybranych unormowań ustawy o minimalnym wynagrodzeniu
za pracy.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do podmiotów
kontrolowanych 252 wystąpienia zawierające 381 wniosków zmierzających do
wyeliminowania naruszeń przepisów w kontrolowanym zakresie. Do dnia sporządzenia
niniejszego sprawozdania 168 adresatów wystąpień poinformowało o ich wykonaniu poprzez
realizację 254 wniosków. Ponadto jeszcze w trakcie kontroli wydano 25 poleceń dotyczących
usunięcia stwierdzonych uchybień, polecenia zostały wykonane.
Ponieważ część stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu była czynami mającymi znamiona wykroczenia inspektorzy pracy skierowali
do sądu 2 wnioski o ukaranie (w sprawie 2 wykroczeń dotyczących art. 8e ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Na sprawców wykroczeń nałożono też 35
mandatów karnych na łączną kwotę 39.500zł, a wobec 13 poprzestano na zastosowaniu
środków wychowawczych.
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Główne efekty działań podjętych przez inspektorów pracy przedstawia poniższa tabela.
Rodzaj usuniętej nieprawidłowości
Treść umowy „zlecenia” nie zapewniająca
wypłaty minimalnej stawki godzinowej
Niewypłacenie lub zaniżenie minimalnej
stawki godzinowej
Treść „umowy zlecenia” i stosowana
praktyka nie zapewniająca miesięcznej
częstotliwości wypłaty minimalnej stawki
godzinowej
Brak informacji na temat liczby godzin
wykonywania „zlecenia”
Nie archiwizowanie dokumentów
dotyczących liczby godzin wykonania
zlecenia lub świadczenia usług

Liczba zrealizowanych wniosków/
poleceń

Liczba osób, których
dotyczył wniosek/
polecenie

33

107

45

243

155

461

91

211

4

18

Kwota
wypłaconych
świadczeń zł

297.158,60

Ponadto w przypadku uznania, że w analizowanych przypadkach doszło np. do nie
odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłacanych
usługobiorcom,
czy
do
nieuprawnionego
zawarcia
przez
strony
umowy
o dzieło, inspektorzy pracy informowali o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych i organy
administracji skarbowej.
Czynności kontrolne prowadzone w 2019r. przez inspektorów pracy Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku w ramach realizacji zadania „Wypłata minimalnego
wynagrodzenia dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych” wykazały, iż co
do zasady większość „zleceniodawców” przyjęło do stosowania przepisy dotyczące
minimalnej stawki godzinowej. Przy tym przestrzeganie unormowań w tym zakresie obejmuje
tak powinności o charakterze formalnym (co do treści umów, prowadzenia dokumentacji
związanej z liczbą „godzin pracy” i wypłatą wynagrodzenia) jak i sam obowiązek wypłaty
osobom uprawnionym wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości obowiązującej
minimalnej stawki godzinowej. Powodem takiego stanu jest z pewnością coraz lepsza
znajomość przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Ponadto coraz częściej inspektorzy pracy ustalając prawidłowość naliczenia
minimalnej stawki godzinowej muszą mierzyć się z problematyką potrąceń z wynagrodzenia
przysługującego zleceniobiorcom. W związku z tym, że w obowiązującym stanie prawnym
brak przepisów regulujących wprost możliwości dokonywania takich potrąceń na rzecz
zleceniodawcy, w tym zakresie powstają wątpliwości w poszczególnych stanach faktycznych.
Podmioty organizujące pracę potrącają bowiem różnego rodzaju własne wierzytelności, np.
równowartość wydanej zleceniobiorcy odzieży roboczej, narzędzi pracy, kar umownych, ale
również kosztów zamieszkania w lokalu zleceniodawcy, kosztów zniszczenia lokalu czy jego
sprzątania. To prowadzi dosyć często do zgłaszania skarg w tym zakresie przez osoby
świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
Tak jak w 2017r. i w 2018r., utrzymuje się problem związany z wypłatą minimalnej
stawki godzinowej z miesięczną częstotliwością. W przypadku umów zawieranych na okres
dłuższy niż miesiąc w dalszym ciągu strony „umów zleceń” często postanawiają, że wypłata
wynagrodzenia nastąpi w ciągu określonej liczby dni (na przykład 14 lub 21) po wystawieniu
i dostarczeniu rachunku lub faktury przez usługobiorcę. Wynika to, między innymi,
z niejasnych regulacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w tym zakresie, które
z jednej strony przewidują miesięczną częstotliwość wypłaty minimalnej stawki godzinowej,
a z drugiej strony nie wprowadzają wprost powinności ustalenia przez strony terminu wypłaty
wynagrodzenia uwzględniającego przedmiotową miesięczną częstotliwość.
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Niewątpliwie istotnym problemem dla zapewnienia wypłaty minimalnej stawki
godzinowej jest brak informacji o liczbie godzin wykonywania zlecenia ze strony
„zleceniobiorcy” lub nie ustalanie liczby godzin wykonywania zlecenia zgodnie
z postanowieniami umowy. Po pierwsze w sytuacji, w której strony nie ustaliły w zawartej
umowie sposobu określania liczby godzin wykonywania zlecenia, a zgodnie ze stanowiskiem
zleceniodawcy zleceniobiorca nie przedstawił informacji o liczbie godzin wykonywania
zlecenia (świadczenia usług), możliwości działań inspektora pracy są ograniczone.
W zasadzie ograniczają się one do skierowania do kontrolowanego podmiotu wniosku
o zapewnienie przedstawiania przez zleceniobiorcę informacji o liczbie godzin wykonywania
zlecenia w danym okresie, w celu wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej
z wysokości minimalnej stawki godzinowej. Po drugie w przypadku nie ustalenia liczby
godzin wykonywania zlecenia zgodnie z postanowieniami umowy co do sposobu
„ewidencjonowania zlecenia”, działalność nadzorcza organu PIP sprowadza się do
zastosowania zbliżonych środków prawnych (wniosku lub polecenia). Po trzecie stosowanie
regulacji art. 8b ust. 1, 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu nabiera szczególnego
znaczenia w stanach faktycznych, w których powstają wątpliwości co do zgodności danych
dotyczących liczby godzin świadczenia usług ze stanem faktycznym. W takich sytuacjach,
jak już sygnalizowano powyżej, wskazane jest jak najbardziej wnikliwe postępowania
kontrolne organu PIP, z wykorzystaniem wszelkiej dokumentacji dotyczącej świadczenia
pracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz odbieranie pisemnych wyjaśnień czy
przesłuchiwanie osób mających związek ze sprawą.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O OGRANICZENIU HANDLU
W NIEDZIELE, ŚWIĘTA I NIEKTÓRE INNE DNI
Jednym z najistotniejszych zadań kontrolnych realizowanych w 2019r. było zadanie
dotyczące przestrzegania przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele, święta
i niektóre inne dni. Inspektorzy pracy przeprowadzili na terenie działania OIP w Białymstoku
224 kontrole w 207 podmiotach prowadzących działalność handlową, z czego:
- w niedziele 181 kontroli w 164 podmiotach, w tym 4 kontrole w 4 placówkach
wielkopowierzchniowych,
- w święta 24 kontrole w 24 podmiotach,
- w niektóre inne dni (Wielka Sobota i Wigilia) 19 kontroli w 19 podmiotach.
W objętych kontrolą placówkach handlowych zatrudniano łącznie 1.557 osób.
Na podstawie przeprowadzanych czynności kontrolnych i dokumentacji, w której
ewidencjonowany jest czas pracy ustalono, że w 14 placówkach handlowych nie był
przestrzegany zakaz lub ograniczenie handlu, w tym w 9 w niedziele oraz 5 w Wielką
Sobotę. Natomiast kontrole nie wykazały naruszenia zakazu handlu w święta.
Naruszenie przepisów ustawy polegające na prowadzeniu handlu w niedzielę
dotyczyło głównie 8 mniejszych sklepów, gdzie pracę wykonywało 8 pracowników, 2 osoby
na podstawie umów zlecenie i 1 prowadząca działalność gospodarczą, oraz 1 sklepu
wielkopowierzchniowego, gdzie zatrudniano w niedzielę 6 pracowników. Pracodawcy
naruszający zakaz handlu w niedziele starali się wykazać, że korzystają z wyłączenia
z art. 6 ust. 1 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta…, przy czym faktyczne
okoliczności wprowadzenia handlu w niedziele w żadnym przypadku nie uzasadniały
możliwości korzystania z odstępstw (np. tłumaczenie o prowadzeniu działalności
gastronomicznej jako rzekomo przeważającej). Natomiast 6 pracowników zatrudnionych
w niedzielę w placówce wielkopowierzchniowej wykonywało czynności związane z handlem
tj. przygotowywanie i kompletowanie towaru zgodnie z zamówieniem klienta.
Ponadto w 5 mniejszych placówkach handlowych ujawniono nieprzestrzeganie
zakazu pracy w Wielką Sobotę po godz. 14, gdzie zatrudnionych było 9 pracowników.

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2019
str. 38

W ocenie inspektorów pracy przeprowadzających kontrole, przyczyną nie przestrzegania
ograniczenia handlu w niedziele i inne dni w placówkach handlowych, które się na to
zdecydowały, jest głównie chęć pracodawców do uzyskania dodatkowych zysków.
Inspektorzy pracy w wyniku ujawnienia popełnienia opisanych wykroczeń, w stosunku do
przedsiębiorców, jako osób winnych zastosowali następujące środki:
- ukarali 6 osób winnych popełnienia wykroczeń mandatami karnymi na łączną kwotę
8.000zł,
- w stosunku do 6 obwinionych zastosowali środki oddziaływania wychowawczego.
Wyniki kontroli wskazują, że niewielu przedsiębiorców w 2019r. naruszyło przepisy
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (6,8% objętych
kontrolami). Naruszenia te, za wyjątkiem 1 sklepu wielkopowierzchniowego, dotyczyły
niewielkich sklepów osiedlowych lub zlokalizowanych w małych miejscowościach.
Generalnie naruszenie zakazu handlu w większości podmiotów stwierdzono jednorazowo.
Placówki wielkopowierzchniowe, poza 1 przypadkiem, w dni objęte zakazem handlu
były zamknięte.
Oczywiście w niedziele i święta zgodnie z prawem czynne były sklepy,
w których handel prowadzili właściciele. Biorąc pod uwagę wykładnię ustawy, nie były też
kwestionowane przypadki prowadzenia handlu przez członków rodziny właścicieli.
Otwarte były też sklepy korzystające z licznych wyłączeń ustawowych od zakazu
handlu. Należy przy tym zauważyć, że większość placówek handlowych, w których
prowadzona jest sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych, powołuje się na wyłączenie
z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy, zgodnie z którym zakaz handlu nie obowiązuje w placówkach
pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że placówki handlowe określające się mianem
„placówek pocztowych” są to sklepy spożywczo-przemysłowe i w większości należą do sieci
handlowych: Żabka, Chorten, Lewiatan. Przedsiębiorcy okazywali inspektorom pracy umowy
na realizację usługi nadawania i odbioru paczek kurierskich zawarte z prywatnymi firmami
kurierskimi tj. m.in. DHL, UPS, InPost. Wg wiedzy posiadanej przez przedsiębiorców
powyższe umowy uprawniały ich do korzystania z wyłączenia z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy.

KONTROLE W ZAKRESIE CZASU PRACY KIEROWCÓW
W 2019r. prowadzono kontrole realizowane w ramach Krajowej Strategii Kontroli
przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku oraz czasu
pracy kierowców. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez skontrolowanie przez
inspektorów pracy 34 pracodawców zatrudniających 2.090 osób, w trakcie których dokonano
analizy 23.094 dni pracy kierowców. Skontrolowano łącznie 170 pracowników zatrudnionych
na stanowisku kierowcy. U 33 pracodawców stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie
kontrolowanego tematu.
Wyniki kontroli czasu pracy 170 kierowców wykazały:
- limit jazdy dziennej - nieprawidłowości stwierdzono u 15 pracodawców (co stanowi 44%
z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli) w stosunku do 34 pracowników, a liczba
naruszeń wyniosła 57,
- limit jazdy tygodniowej- nieprawidłowości stwierdzono u 1 pracodawcy co stanowi
3% z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli, liczba naruszeń wyniosła 1,
- limit jazdy 2-tygodniowej - stwierdzono u 6 pracodawców (tj.18% z ogólnej liczby
kontroli) w stosunku do 10 pracowników, liczba naruszeń wyniosła 13,
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wymagana przerwa przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny nieprawidłowości stwierdzono u 23 pracodawców (tj. 68% z ogólnej liczby kontroli)
w stosunku do 67 pracowników, liczba naruszeń wyniosła 161,
zapewnienie odpoczynku dziennego - nieprawidłowości stwierdzono u 22 pracodawców
(tj. 53% z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli) w stosunku do 58 pracowników,
liczba naruszeń wyniosła 141,
zapewnienie
odpoczynku tygodniowego - nieprawidłowości
stwierdzono
u 7 pracodawców (tj. 21% z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli) w stosunku do
9 pracowników, liczba naruszeń wyniosła 16.

Jak wynika z powyższych danych, kontrole wykazały znaczną liczbę nieprawidłowości
w zakresie zapewnienia wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy
niż 4,5 godziny. Kierowcy często korzystają z odstępstwa w tym zakresie opisując na
wykresówce bądź na wydruku z tachografu cyfrowego powody powstanie takiej
nieprawidłowości. Jednak dokonywane opisy często nie pokrywają się ze stanem
faktycznym. Przyczyną powstawania tego naruszenia jest też nieprawidłowe dzielenie
przerwy 45 minutowej na przerwy np. 25 min i 20 min. Suma tych przerw wynosi co prawda
45 minut, jednak taki podział jest niezgodny z przepisami.
Z zapisów z tachografów cyfrowych, kart kierowców i tachografów analogowych
wynika, że wiele stwierdzanych nieprawidłowości dotyczy braku zapewnienia wymaganego
odpoczynku dziennego. Jednym z powodów powstania tego naruszenia jest skracanie
odpoczynku dobowego do 9 godzin po raz czwarty lub piąty w danym tygodniu co skutkuje
powstaniem takiej nieprawidłowości. Kolejną przyczyną jest brak świadomości kierowców
wykonujących przewozy rzeczy, że wymagany odpoczynek dobowy musi zostać
zrealizowany w ciągu kolejnych 24 godzin od momentu rozpoczęcia zadania przewozowego.
Występują również nieuzasadnione krótkotrwałe podjazdy samochodem przez kierowców
powodujące przerwanie odpoczynku dobowego. Zgodnie z obowiązującą definicją
odpoczynek dobowy powinien być odpoczynkiem nieprzerwanym.
Oceniając wyniki kontroli stwierdzić można, że powodem powstania opisanych
nieprawidłowości są zaniedbania leżące głównie po stronie pracodawców, niekiedy tylko
kierowców. Przyczyną jest zwłaszcza niedostateczna znajomość przepisów lub celowe ich
omijanie w celu zwiększenia efektywności przewozów. Prawidłowe zarządzanie firmą oraz
wykonywanie czynności przewozowych w zakresie czasu jazdy, czasu postoju, wymaganych
przerw i czasu odpoczynku kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami wiąże się
z systematycznym pogłębianiem przez pracodawców jak i pracowników zatrudnionych na
stanowisku kierowcy między innymi przepisów: Rozporządzenia UE 561/09, ustawy o czasie
pracy kierowców, a niestety zainteresowani, jak twierdzą nie mają na to czasu. Istotne jest
też to, że pracodawcy zatrudniający kilku pracowników nie posiadają zakupionych
programów umożliwiających dokonywanie analizy zgromadzonych danych zawartych na
tachografie cyfrowym i kartach kierowców. W konsekwencji pracodawcy nie prowadzą
bieżącej analizy okresów aktywności kierowców a nawet, gdy wiedzą o powstałych
nieprawidłowościach nie stosują wobec kierowców działań zmierzających do wyeliminowania
naruszeń w zakresie czasu prowadzenia pojazdu lub wymaganych przerw i odpoczynków.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w ramach kontroli tematycznych
skierowano do 10 pracodawców wystąpienia zawierające 10 wniosków w celu
wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w szczególności:
-

prowadzenia ewidencji czasu pracy (art. 25 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców) dla celów prawidłowego naliczenia wynagrodzenia,
przestrzeganie obowiązku odbierania oświadczenia od kierowcy o wymiarze
zatrudnienia albo o niepozostawania w zatrudnianiu u innego pracodawcy oraz
o przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub
innych czynności na innej podstawie niż stosunek pracy ( art. 24 pkt 2 a,b ustawy
o czasie pracy kierowców).
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Na dzień sporządzania sprawozdania 6 pracodawców poinformowało o wykonaniu
6 wniosków w stosunku do 53 zatrudnianych pracowników.
Ponieważ na 34 pracodawców objętych kontrolami u 33 pracodawców stwierdzono
naruszenia przepisów w zakresie kontrolowanego tematu, to w konsekwencji w związku z
wykazanymi przekroczeniami czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i czasu
odpoczynku wydano na tych pracodawców 33 decyzje administracyjne o nałożeniu kar
pieniężnych na łączną kwotę 148.400,00zł.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W 2019r. przeprowadzono łącznie 60 kontroli u 53 pracodawców zatrudniających
1.585 osób niepełnosprawnych. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano
77 decyzji, które dotyczyły 358 osób niepełnosprawnych. Ponadto do pracodawców
skierowano 49 wniosków zawartych w 18 wystąpieniach, dotyczących 352 pracowników
niepełnosprawnych. W stosunku do 3 osób, które dopuściły się 5 naruszeń przepisów prawa
nałożono mandaty karne w kwocie łącznej 3.100zł. W stosunku do 3 osób winnych naruszeń
przepisów prawa pracy zastosowano środek wychowawczy. Najczęściej stwierdzane
nieprawidłowości związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych dotyczyły:
- niedostosowania obiektów i pomieszczeń pracy do potrzeb zatrudnionych osób
niepełnosprawnych, stwierdzono u 3 kontrolowanych pracodawców, dotyczyło
20 pracowników niepełnosprawnych,
- przepisów o urlopach pracowniczych - stwierdzono u 3 pracodawców zaniżenia wymiaru
urlopów osobom niepełnosprawnym, nieprawidłowość dotyczyła 5 pracowników,
- przepisów o czasie pracy osób niepełnosprawnych - stwierdzono u 2 pracodawców
w stosunku do 13 osób niepełnosprawnych.
W 2019r. do OIP w Białymstoku wpłynęło 36 wniosków dotyczących 33 pracodawców
nieposiadających statusu zakładu pracy chronionej w sprawie oceny pomieszczeń
i stanowisk pracy pod kątem zatrudniania osób niepełnosprawnych. W dwóch przypadkach
wydano postanowienie negatywne, jedna z nich dotyczyła pracodawcy, który zorganizował
stanowisko pracy pomocnika wulkanizatora w nieogrzewanym namiocie. Drugi pracodawca
zorganizował stanowisko pracy pracownika produkcyjno - biurowego (kontroler jakości)
w zakładzie produkcji drzewnej. W trakcie kontroli pracodawcy stwierdzono: brak oceny
zagrożenia wybuchem i zabezpieczenia przed wybuchem w związku ze stosowaniem lakieru
do drewna oraz brak pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia (związków
toksykologicznych). W pozostałych przypadkach pracodawcy utworzyli, lub przystosowali
do zatrudniania osób niepełnosprawnych 36 stanowisk pracy, dla 38 osób
niepełnosprawnych. W 2019r. tworzono głównie stanowiska pracy o charakterze usługowym
i produkcyjnym, rzadziej stanowiska administracyjno- biurowe.
W 2019r. przeprowadzono 11 kontroli pracodawców na wolnym rynku pracy
(w zakładach niezapewniających warunków pracy chronionej), którzy zatrudniali łącznie
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niepełnosprawności. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne, w tym osoby
niepełnosprawne o znacznym i umiarkowany stopniu niepełnosprawności, w dostateczny
sposób respektowali przepisy prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. W oparciu
o przeprowadzone kontrole można stwierdzić, iż najwięcej nieprawidłowości dotyczyło
opracowanej oceny ryzyka zawodowego (pracodawcy w dokumentacji nie uwzględniali
schorzeń i kalectw na zajmowanych przez pracowników stanowiskach pracy). Zdarzały się
przypadki braku szkoleń okresowych z zakresu bhp, występowania zaległości urlopowych,
czy braku badań lekarskich okresowych. Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości
dotyczących barier architektonicznych, maszyn i urządzeń technicznych, wynagrodzeń,
czy oprzyrządowania stanowisk pracy osobom niepełnosprawnym.
Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2019
str. 41

BUDOWNICTWO
ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH W BUDOWNICTWIE
Statystyka wypadkowa powoduje, że sektor budownictwa corocznie stanowi priorytet
w działalności OIP w Białymstoku. Głównym celem działań inspektorów pracy sprawujących
nadzór nad bezpieczeństwem robót budowlanych jest likwidacja bezpośrednich zagrożeń dla
życia lub zdrowia osób pracujących na terenach budów. Powyższe czynności wykonywane
w trakcie prowadzonych kontroli oraz realizowanych programów informacyjnoprewencyjnych zmierzają do podniesienia świadomości i wiedzy zarówno osób
nadzorujących jak i wykonujących prace w zakresie zastosowania właściwych rozwiązań
zapewniających odpowiedni poziom warunków pracy.
Przeprowadzone czynności kontrolne obejmowały sprawdzenie stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania:
- prac budowlanych i rozbiórkowych,
- prac przy budowach i remontach dróg oraz infrastruktury kolejowej,
- prac przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci podziemnych,
- robót w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze publicznym).
W obszarze prac budowlanych inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 447 kontroli
w 366 podmiotach gospodarczych, powierzających prace 3.318 pracującym. W związku ze
stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano 2.072 decyzje, w tym 1193 z rygorem
natychmiastowego wykonania na podstawie art. 108 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego. W przypadkach stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia
pracowników inspektorzy pracy wydali 179 decyzji wstrzymujących wykonywanie
powyższych prac. W związku z nieprawidłowościami dotyczącymi stanu maszyn i urządzeń
użytkowanych przez pracowników na terenach budów wydano 119 decyzji wstrzymujących
ich eksploatację. Inspektorzy pracy wydali również 98 decyzji skierowujących do innych prac
pracowników dopuszczonych do pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach
niebezpiecznych, bądź nie posiadających odpowiednich kwalifikacji do wykonywania prac
określonego rodzaju (np. montażu metalowych rusztowań budowlanych). W związku ze
stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy w 175 przypadkach zastosowano
postępowanie mandatowe, natomiast w 1 przypadku skierowano do sądu wniosek
o ukaranie. Ponadto, w związku ze stwierdzeniem w trakcie dwóch kolejnych kontroli
rażących naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w 6 przypadkach wystąpiono
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi o 100% stopy
procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.
Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że najwięcej
nieprawidłowości, w tym dotyczących bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracujących,
występowało w związku z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych na wysokości
oraz eksploatacją rusztowań, maszyn i urządzeń technicznych.
Prace na wysokości
Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że nadal najczęściej występującymi
nieprawidłowościami w zakresie bezpiecznej organizacji prac na wysokości są: brak środków
ochrony zbiorowej - balustrad ochronnych przy krawędziach stropów; brak zabezpieczenia
otworów technologicznych w ścianach zewnętrznych, w stropach, szybach wind; brak
zabezpieczenia dojść do stanowisk pracy, wykonywanie prowizorycznych pomostów
roboczych nieposiadających balustrad ochronnych.
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Na zdjęciach - brak balustrad ochronnych, brak zabezpieczenia otworów technologicznych

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo prac na wysokości należy zwrócić uwagę na
zagrożenia związane z wykonywaniem prac remontowych konstrukcji dachów, podczas
których stwierdzono przypadki dopuszczania pracowników do prac na wysokości nawet
12 -14m bez zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

Na zdjęciach - brak zabezpieczenia osób przed upadkiem z wysokości

Stwierdzane w czasie kontroli przykłady bezpiecznej organizacji prac prowadzonych na
wysokości wskazują na wzrost świadomości organizatorów tych prac jak i na fakt
systematycznie prowadzonych kontroli, co w końcowym efekcie prowadzi do stałej poprawy
warunków pracy pracowników.

Przykłady prawidłowej organizacji prac na wysokości

Widoczne jest to przede wszystkim w zakresie coraz większej ilości odsetek budów
zarówno obiektów kubaturowych jak i mostowych, gdzie nadzór techniczny stanowczo
wymaga stosowania środków ochrony zbiorowej w postaci balustrad, siatek bezpieczeństwa
bądź w ostateczności wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej.
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Rusztowania
Kontrole w zakresie eksploatacji rusztowań wskazują ciągle na podstawowe
nieprawidłowości dotyczące bezpiecznej organizacji prac, tj. brak poręczy zabezpieczających
przed możliwością upadku z wysokości przy pomostach roboczych; nieprawidłowe
posadowienia i kotwienia tych rusztowań. Ujawnione również zostały przypadki montażu
konstrukcji rusztowań przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień.

Na zdjęciach - przykłady zatrudniania pracowników w sposób zagrażający upadkiem z wysokości

Maszyny i urządzenia techniczne
Do najczęstszych nieprawidłowości dotyczących stanu maszyn i urządzeń
technicznych eksploatowanych na terenach budów należały: brak lub niekompletne osłony
stref niebezpiecznych, brak urządzeń ochronnych, uszkodzony sprzęt pomocniczy (zawiesia,
haki) oraz brak zapewnienia ochrony przed skutkami porażenia prądem elektrycznym
wskutek dotyku bezpośredniego. Powyższe obrazują zdjęcia poniżej:

Pozytywnym aspektem bezpieczeństwa prac przy użyciu maszyn jest widoczny
wzrost poziomu stanu bezpieczeństwa parku maszynowego branży drogowej związany
przede wszystkim z wymianą na nowe, wyeksploatowanych maszyn drogowych. Powyższy
proces jest ściśle związany z realizowanymi pracami w zakresie poprawy dostępności
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komunikacyjnej Białegostoku oraz większych miast województwa podlaskiego, w wyniku
których inwestorzy sukcesywnie przeznaczają środki finansowe na budowę głównych arterii
komunikacyjnych.
Prace ziemne
Analizując zagadnienia bezpieczeństwa prac budowlanych nie należy pomijać stale
aktualnych zagrożeń związanych z pracą w wykopach. Według inspektorów pracy konieczny
jest stały nadzór nad powyższymi robotami pomimo widocznego progresu w zakresie
stosowania zabezpieczeń ścian wykopów w postaci obudów bądź skarpowania ścian:

W wyniku przeprowadzonych kontroli odnośnie zabezpieczenia prac w wykopach
inspektorzy pracy wydali 43 decyzje, w tym w 10 przypadkach wstrzymano prace ze względu
na bezpośrednie zagrożenie osób pracujących co m.in. obrazują poniższe zdjęcia:

Jak istotne są to zagadnienia obrazuje zaistniały w styczniu 2019r. wypadek na
terenie budowy jednej z ulic w Białymstoku, w wyniku którego gruntem z osuwającej się
ściany wykopu zostało zasypanych dwóch pracowników, z których jeden poniósł śmierć.

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2019
str. 45

Omawiając zagadnienia bezpieczeństwa prac budowlanych trzeba również
zaznaczyć, że od 16.02.2019r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z dnia 22 października 2018r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Kontrole inspektorów pracy związane
z powyższym aktem prawnym nie stwierdziły na terenie działania Okręgowego Inspektoratu
w Białymstoku rażących naruszeń powyższych przepisów skutkujących wstrzymaniem
eksploatacji żurawi czy też braku uprawnień operatorów do obsługi ww. urządzenia
transportu bliskiego.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP PODCZAS USUWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
W związku z oceną stanu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
usuwania wyrobów zawierających azbest w 2019r. inspektorzy pracy przeprowadzili 10
kontroli, którymi objęto 9 zakładów pracy oraz 1 osobę fizyczną. W warunkach
bezpośredniego narażenia na działanie pyłów zawierających włókna azbestu znajdowało się
70 pracowników. Czynności kontrolne miały miejsce w większości na placach budów
związanych z remontami i przebudową dachów obiektów budowlanych gdzie usuwano faliste
płyty dachowe cementowo- azbestowe. Powyższe prace prowadzone były również podczas
wyburzania całego obiektu, a także w zakresie przebudowy doziemnej sieci ciepłowniczej.
W wyniku czynności kontrolnych wydano 29 decyzji eliminujących stwierdzone
nieprawidłowości. W związku ze stwierdzeniem naruszeń wymagań bezpieczeństwa i higieny
pracy w 6 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe.
W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że pracownikom wykonującym prace
w narażeniu na azbest w 14 przypadkach nie zapewniono lub nie dostarczono sprawnie
działających środków ochron indywidualnych, w tym: półmasek ochronnych klasy FFP3,
kombinezonów ochronnych, szczelnych rękawic ochronnych czy gogli ochronnych. Wynika
to również z faktu braku bezpośredniego nadzoru ze strony osób kierujących nad
wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych jakim jest usuwanie materiałów
niebezpiecznych zawierających azbest. Ponadto odnośnie organizacji powyższych prac
stwierdzono przypadki:
- braku sporządzenia szczegółowego planu pracy przy usuwaniu azbestu,
- brak instrukcji bezpiecznego wykonywania robót budowlanych określającej zagrożenia
i adekwatne środki profilaktyczne np. związane z zabezpieczeniem pracownika na
wysokości czy zabezpieczeniem ścian wykopu,
- dopuszczenia do prac pracowników bez wymaganego przeszkolenia w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,
- brak wygrodzenia i oznakowania ostrzegawczego strefy niebezpiecznej prowadzonych
prac przed dostępem osób postronnych i narażeniem na pył azbestu,
- braku stosowania środków ochronnych ograniczających zagrożenia w postaci m.in.
nawilżania wodą demontowanych elementów i utrzymywania ich w stanie wilgotnym,
- niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych, niewłaściwe pakowanie i oznakowanie
opakowań odpadów cementowo-azbestowych.
Przeprowadzone kontrole w 2019 roku wykazały również liczne uchybienia
w wyposażeniu technicznym na placu usuwania azbestu. Stwierdzono, że w żadnych
z kontrolowanych podmiotów nie zapewniono specjalistycznych środków ochrony przed
włóknami azbestu w postaci: odkurzaczy z filtrami typ HEPA, komór dekontaminacyjnych,
separatorów podciśnieniowych, urządzeń do pomiaru obecności włókien azbestu. Istotne
znaczenie ma również przygotowanie organizacyjne zaplecza robót, w tym głównie części
higieniczno -sanitarnej.
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Poniżej przedstawiono przykłady miejsc usuwania wyrobów zawierających azbest:

Środki ochron indywidualnych zabezpieczających przed szkodliwym działaniem azbestu

Widok miejsca składowania na posesji prywatnej materiałów zawierających azbest

KONTROLE NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ W ZAKRESIE OCENY ICH ZGODNOŚCI
Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI
W 2019r. sprawdzano przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych w następujących obszarach:
- kontrole maszyn i urządzeń w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami
zasadniczymi - działania realizowane w ramach nadzoru rynku,
- kontrole związane z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych,
- egzekwowanie spełnienia wymagań zasadniczych - kontrole maszyn do robót ziemnych
i drogowych,
- egzekwowanie spełnienia wymagań zasadniczych - środki ochrony głowy.
Celem kontroli było rozpoznanie i wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez
wyroby wprowadzone do obrotu lub oddane do użytku od 1 maja 2004r., dla których
wymagania określono w dyrektywach dotyczących urządzeń ciśnieniowych i prostych
zbiorników ciśnieniowych, dźwigów i elementów bezpieczeństwa dla dźwigów, urządzeń
i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej,
sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia,
urządzeń spalających paliwa gazowe, środków ochrony indywidualnej, maszyn, urządzeń
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wyrobów pirotechnicznych.
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W okresie od 1.01 do 31.12.2019r. u 60 pracodawców kontrolą objęto 91 wyrobów, w tym:
- 18 maszyn do robót ziemnych i drogowych,
- 12 hełmów ochronnych,
- 1 wyrób pirotechniczny klasy P1,
- 56 innych wyrobów.
W 2019r. wydano 4 wyrobom opinię dla organów celnych.
Kontrole dotyczyły wyrobów po raz pierwszy wprowadzonych do obrotu lub oddanych
do użytku na terenie Państw Wspólnoty Europejskiej oraz maszyn importowanych spoza
granic Unii, z tzw. krajów trzecich. Z uwagi na niezgodność z wymaganiami zasadniczymi
zakwestionowano 62 maszyny, w tym w 2 do robót ziemnych oraz 3 sztuki środków
ochrony głowy.
Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło wyrobów, które nie posiadały skutecznych
technicznych środków ochronnych zabezpieczających przed możliwością bezpośredniego
dostępu do stref niebezpiecznych. Większość maszyn wyposażono w niewłaściwe osłony lub
urządzenia ochronne, których konstrukcja nie zapewniała dostatecznej ochrony operatorom
oraz osobom postronnym. Uchybienia w omawianym zakresie dotyczyły 50 maszyn, czyli
ponad 80% zakwestionowanych wyrobów

Maszyna do korowania pni. W trakcie pracy
maszyny istniała możliwość bezpośredniego
dostępu do stref niebezpiecznych:
podajnika łańcuchowego dostarczającego
surowiec, ruchomej przekładni łańcuchowej,
głowicy frezującej oraz ruchomego
wysięgnika głowicy.
Wiele uchybień dotyczyło braku lub nieprawidłowej treści deklaracji zgodności WE
(dokumentu niezbędnego do potwierdzenia dokonania procedury oceny zgodności) oraz
opracowania szczegółowej instrukcji dotyczącej przedmiotowego wyrobu. Poddając ocenie
dokumentacje wszystkich 91 wyrobów, inspektorzy pracy zakwestionowali 32 z uwagi na
brak lub nieprawidłową deklarację zgodności (ok 35% skontrolowanych wyrobów), 9 z uwagi
na brak instrukcji oraz 16 z uwagi na nieprawidłową jej zawartość. Nieprawidłowości
w zakresie instrukcji stwierdzono w 25 przypadkach, co stanowi ok. 27% wszystkich
ocenianych wyrobów.
Częstym błędem wykonawców maszyn oraz środków ochrony indywidualnej jest
niewłaściwe oznakowanie elementów sterowniczych (brak czytelnych napisów w języku
polskim lub zrozumiałych symboli) oraz umieszczanie ostrzeżeń na wyrobie napisanych
w języku innym niż polski. Uchybienia w tym zakresie dotyczyły 20 maszyn oraz 1 hełmu
ochronnego.
W ramach działań dobrowolnych na etapie kontroli dostosowano do wymagań
zasadniczych 29 wyrobów. W pozostałych przypadkach, dokumentacje z kontroli przekazano
do właściwych terytorialnie okręgowych inspektoratów pracy celem zakończenia czynności
kontrolnych związanych z kontrolowanymi wyrobami lub inspektorzy pracy oczekują
na podjęcie przez strony ustalonych działań.
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ZAKŁADY NIEKONTROLOWANE PRZEZ PIP - PIERWSZA
KONTROLA
Realizując program działania Państwowej Inspekcji Pracy, w ramach tematu
„Pierwsza kontrola”, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku
przeprowadzili w 2019 roku 332 kontrole w 332 podmiotach zatrudniających łącznie 2.769
pracujących, w tym 599 na podstawie umów zlecenia. Celem kontroli była kompleksowa
identyfikacja nieprawidłowości w zakresie prawa pracy, w tym przepisów bhp, a także
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, a następnie podjęcie działań instruktażowodoradczych, służących wyeliminowaniu przez pracodawców lub przedsiębiorców
stwierdzonych uchybień oraz zapewnieniu przestrzegania ww. przepisów w przyszłości.
Założenie nie sankcyjnego charakteru „pierwszych kontroli”, z wyłączeniem sytuacji,
gdy naruszenia przepisów skutkują zagrożeniem zdrowia i życia pracowników sprawia, że
kontrolujący zakład inspektorzy pracy wzbudzają zaufanie u pracodawców, co sprzyja
nawiązaniu lepszego kontaktu z kontrolowanymi, którzy w konsekwencji chętnie stosują się
do zaleceń inspektorów pracy.
Kompleksowy charakter kontroli powoduje, że pracodawcy mają możliwość zapoznać
się z obowiązującymi przepisami zarówno w zakresie bhp, jak również ochrony pracy oraz
legalności zatrudnienia, co niewątpliwie jest korzystne dla ich świadomości prawnej
w przyszłości.
Po kontrolach wydano ogółem 2.057 decyzji nakazowych, w tym 1.615 decyzji
pisemnych oraz 442 decyzje ustne. Wystosowano również do pracodawców 306 wystąpień
zawierające 1.947 wniosków, a ponadto wydano 54 polecenia. W ramach zastosowanych
środków prawnych wydano 12 decyzji dotyczących wstrzymania prowadzonych prac,
23 decyzje dotyczące wstrzymania eksploatacji maszyn oraz 9 decyzji skierowania
do wykonywania innych prac, ze względu na brak posiadanych odpowiednich kwalifikacji.
Najistotniejsze problemy stwierdzone podczas pierwszych kontroli z zakresu bhp:
- brak ustalenia tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej - wydano 354 decyzje, co stanowi 17,2% wszystkich decyzji,
- brak oceny ryzyka zawodowego lub nieprawidłowo sporządzona ocena - wydano
194 decyzje, co stanowi 9,4% wszystkich decyzji,
- brak szkoleń bhp: wstępnych (instruktażu ogólnego i stanowiskowego)
oraz okresowych - wydano 188 decyzji, co stanowi 9,1% wszystkich decyzji,
- procesy pracy i organizacja stanowisk pracy - wydano 170 decyzji, co stanowi 8,3%
wszystkich decyzji,
- brak badań lekarskich: wstępnych, okresowych lub kontrolnych - wydano 157 decyzji, co
stanowi 7,6% wszystkich decyzji.
Najistotniejsze problemy stwierdzone podczas pierwszych kontroli w zakresie prawnej
ochrony pracy:
- zawierania i rozwiązywania umów o pracę - skierowano 181 wniosków, co stanowi
9,3% wszystkich wniosków;
- nieprowadzenia dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy lub
nieprawidłowej dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy - skierowano
161 wniosków, co stanowi 8,3% wszystkich wniosków,
- nieprawidłowości dotyczące wynagradzania za prace świadczeń wynikające ze stosunku
pracy - wydano 155 wniosków, co stanowi 8,0% wszystkich wniosków;
- nieokreślenia lub nieprawidłowości przy określeniu systemu czasu pracy, rozkładu czasu
pracy, okresu rozliczeniowego czasu pracy - skierowano 134 wnioski, co stanowi 6,9%
wszystkich wniosków,
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Analizując zagadnienia, w których inspektorzy pracy wydawali środki prawne w celu
usunięcia nieprawidłowości, nasuwa się spostrzeżenie dużej liczby wniosków w obszarze
zawierania umów o prace oraz ewidencji czasu pracy. Skala tych uchybień musi zastanawiać
w aspekcie mało skomplikowanych zagadnień.
Kontrole przeprowadzone w 2019 r. w ramach programu „Pierwsza kontrola” w zakresie
zagadnień legalności zatrudnienia wykazały najczęściej nieprawidłowości:
-

brak zgłoszenia pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych do ubezpieczenia społecznego wydano 134 wnioski, co stanowi
6,8% wszystkich wniosków;
nieopłacenie bądź nieterminowe opłacenie składek na Fundusz Pracy wydano
30 wniosków, co stanowi 1,5% wszystkich wniosków;

Prowadzone przez inspektorów pracy podczas kontroli działania instruktażowo-doradcze,
polegające na udzielaniu porad z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, przepisów
prawnej ochrony pracy, legalności zatrudnienia oraz dostarczaniu broszur i ulotek
wydawnictwa PIP, w szczególności dostarczanych w teczce „Pierwsza kontrola”, mają
niewątpliwy wpływ na szybkie uzyskanie przez pracodawców wiedzy niezbędnej do
prowadzenia zakładu pracy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w większości
przypadków prowadzą do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz
przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa pracy w przyszłości.
Ponadto, w związku z przeprowadzonymi kontrolami inspektorzy pracy udzielili łącznie
3.061 porad, w tym:
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - 1403,
- z zakresu prawnej ochrony pracy - 1341,
- z zakresu legalności zatrudnienia - 317.
Regulując stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wynagradzania za pracę oraz wypłaty
należnych świadczeń wyegzekwowano kwotę 209.785,88 zł.

ZAKŁADY NIEKONTROLOWANE PRZEZ PIP - KONTROLE
SPRAWDZAJĄCE
W 2019 roku przeprowadzono 71 kontroli sprawdzających w 43 podmiotach,
w których wcześniej zostały przeprowadzone tzw. „pierwsze kontrole”. W skontrolowanych
zakładach pracę świadczyło ogółem 533 osoby.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że pracodawcy sumiennie i poważnie
potraktowali wydane decyzje i skierowane wnioski. Sprawdzono realizację 421 decyzji
nakazowych i nie stwierdzono przypadku braku realizacji decyzji nakazowej (dla porównania
w roku 2018 brak wykonania decyzji stanowiło to 1,62% wydanych decyzji).
Stwierdzono natomiast brak realizacji 51 wniosków zawartych w wystąpieniach, co
stanowi 10,7% skierowanych wniosków w wystąpieniach. Wysoki stopień realizacji środków
prawnych wskazuje, że pracodawcy objęci programem „pierwsza kontrola” generalnie ze
zrozumieniem przyjmują instruktażowo - prewencyjny charakter tych kontroli i nie chcą
stracić okazanego zaufania przez organ nadzoru nad warunkami pracy.
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KONTROLE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI REACH I CLP
W ramach realizacji tematu przeprowadzono 6 kontroli w zakładach poligraficznych.
To drugi raz, po 5 latach przerwy, sprawdzenia problematyki REACH i CLP w drukarniach.
Celem było ustalenie zmian stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w branży poligraficznej.
Substancje chemiczne i ich mieszaniny wykorzystywane są między innymi w druku
offsetowym. Kontakt pracownika z czynnikiem chemicznym następuje podczas obsługi
maszyn poligraficznych lub pobierania czynnika z dużych opakowań. Obszar narażenia
obejmuje skórę, oczy, drogi oddechowe. Występuje ono podczas podstawowych prac
serwisowych, czyszczenia maszyn drukarskich i uzupełniania czynników chemicznych.
Odnosząc się bezpośrednio do wymogów związanych ze stosowaniem czynników
chemicznych stwarzających zagrożenie stwierdzono następujące nieprawidłowości:
- spis stosowanych i przechowywanych substancji i ich mieszanin - wszystkie drukarnie
posiadały spis czynników chemicznych. Jednakże w 5 zakładach nie był on aktualny,
- karty charakterystyki - w porównaniu do roku 2014, nastąpiła poprawa w zakresie
posiadania kart charakterystyki. Niestety, w dalszym ciągu, stwierdzono nieprawidłowości
dotyczące ich aktualizacji. Zakłady posiadały karty charakterystyki sprzed kilku lat.
Głównie datowały się one z okresu wdrożenia rozporządzenia WE nr 1272/2008.
Natomiast kolejne aktualizacje kart charakterystyk, które ukazały się na przełomie
ostatnich 3 lat, nie były przekazywane przez dostawców, dystrybutorów,
- oznakowanie opakowań - nadal występują liczne przypadki nieprawidłowości w zakresie
oznakowania kanistrów lub butelek zawierających czynniki chemiczne. Należy
tu podkreślić, iż brak takiej informacji uniemożliwia identyfikację zawartości danego
opakowania i może powodować poważne zagrożenie dla zdrowia użytkownika.
Nieprawidłowość wystąpiła aż w 5 z 6 zakładów pracy i dotyczyła 6 mieszanin
stwarzających zagrożenie,
- instrukcje postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- w 3 spośród 6 skontrolowanych zakładach pracy odnotowano brak utworzenia instrukcji
odnoszących się do postępowania z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie,
- ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na stosowane czynniki chemiczne - w trzech
zakładach pracy stwierdzono brak opracowania wymaganej oceny, natomiast
w pozostałych trzech okazany dokument był nieaktualny. W dużej mierze nie uwzględniał
on zmian dokonywanych w zakresie rodzaju stosowanych substancji i mieszanin
chemicznych stwarzających zagrożenie.
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano w sumie 59 decyzji nakazujących usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O PRODUKTACH
BIOBÓJCZYCH
W 2019 roku kontrole przeprowadzono w 10 zakładach prowadzących działalność
weterynaryjną. W kontrolowanych zakładach produkty biobójcze były stosowane do
utrzymania higieny w pomieszczeniach lecznic oraz do higieny osobistej pracowników
mających bezpośredni kontakt ze zwierzętami.
W czasie kontroli dokonano oceny prawidłowości znakowania łącznie 20 opakowań
produktów biobójczych. W większości środki biobójcze stosowane były do unieszkodliwiania
mikroorganizmów chorobotwórczych. Jeden stosowany był do zwalczania owadów
i pajęczaków w miejscach przebywania zwierząt. Wszystkie kontrolowane produkty biobójcze
były mieszaninami.
Nieprawidłowości w zakresie kart charakterystyki stwierdzono w ośmiu z dziesięciu
kontrolowanych zakładach. Stwierdzono brak części lub posiadanie nieaktualnych kart
charakterystyki stosowanych produktów biobójczych. Znacząca ilość nieprawidłowości
dotyczyła nieprzestrzegania obowiązku opracowywania instrukcji postępowania z produktami
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biobójczymi lub niewłaściwej ich treści. W każdym z kontrolowanych zakładów stwierdzano
nieprawidłowości dotyczące wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej
w zakresie braku środków ochronnych lub niespełniania przez nie wymogów zgodności.
W wyniku kontroli wydanych zostało łącznie 32 decyzje, w tym 2 obarczone rygorem
natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 KPA.

BEZPIECZEŃSTWO W WYTYPOWANYCH ZAKŁADACH
O WYSOKIEJ SKALI ZAGROŻEŃ
Celem realizowanego zadania było doprowadzenie do trwałej poprawy bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracowników, poprzez likwidację lub istotne ograniczenie zagrożeń
zawodowych, w wybranych zakładach różnych branż, w których występuje szczególnie duże
ryzyko zawodowe, wyrażające się m.in. wysokimi wskaźnikami:
- osób pracujących w warunkach zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, jak też
pochodzących od maszyn szczególnie niebezpiecznych (do kontroli wytypowano
3 zakłady pracy),
- wypadkowości i chorób zawodowych (do kontroli wytypowano 11 podmiotów).
Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakładach objętych wzmożonym
nadzorem dotyczyły użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych, w tym m.in. utrzymania
maszyn i ich urządzeń ochronnych w stanie zapewniającym użytkowanie ich bez szkody dla
bezpieczeństwa pracy. Nieprawidłowości powyższe wynikały najczęściej z niedostosowania
maszyn do wymagań minimalnych, ujętych w rozporządzeniu w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn
przez pracowników podczas pracy. Nieprawidłowości dotyczące wymagań minimalnych
stwierdzono we wszystkich 3 skontrolowanych zakładach i dotyczyły one aż 133
pracowników, a stwierdzano je najczęściej we wszelkiego rodzaju transporterach
i przenośnikach stanowiących elementy linii technologicznych, obrabiarkach do metali oraz
maszynach do obróbki drewna.
Niedostosowanie kontrolowanych maszyn do wymagań minimalnych dotyczyło
najczęściej: wykonania w nich prawidłowych osłon lub innych urządzeń ochronnych,
zapobiegających dostępowi do stref niebezpiecznych, zapewnienia w nich odpowiednich
elementów sterowniczych, a także wyposażenia maszyn w urządzenia do zatrzymania
awaryjnego. Wyniki kontroli wykazały ponadto, że wykonane w ocenianych maszynach osłony
często skonstruowane były w sposób niewłaściwy, tj. bez zachowania odległości
bezpieczeństwa od stref niebezpiecznych - nie zapobiegając całkowicie dostępowi do ww.
stref. W wielu maszynach powyższe osłony można było swobodnie zdemontować - bez użycia
narzędzi, a ich zdjęcie nie zatrzymywało ruchu roboczego niebezpiecznych elementów
maszyny. Podczas kontroli stwierdzano też w wielu przypadkach, całkowity brak osłon,
ewentualnie innych urządzeń ochronnych, zapobiegających możliwości dojścia przez
operatora do stref niebezpiecznych maszyn.

Widok uszkodzonych osłon pił w pilarce tarczowej
dwupiłowej do poprzecznego cięcia drewna

Widok uszkodzonej osłony strefy roboczej piły i
dociskacza materiału w pilarce do rozkroju płyt
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Widok bębnów i rolek prowadzących w przenośniku płytkowym bez zachowania odległości
bezpieczeństwa do stref niebezpiecznych

Wyniki kontroli wykazały też znaczną liczbę nieprawidłowości w zakresie
oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, w tym oznakowania dróg
transportowych. Dotyczyło to zarówno stref niebezpiecznych przy maszynach i ciągach
technologicznych, jak też skrajni ramp załadowczych, czy też obrzeży otworów wjazdowych
do hal produkcyjnych.

Widok nieoznakowanej barwami bezpieczeństwa skrajni rampy w tunelu załadowczym
oraz brak wyznaczonych dróg transportowych w pomieszczeniu głównej rampy ekspedycyjnej

W wyniku 6 kontroli przeprowadzonych w 3 zakładach objętych wzmożonym
nadzorem, w tym między innymi po wydaniu 21 decyzji oraz 9 wniosków w wystąpieniach,
poprawę warunków pracy uzyskano w każdym z zakładów objętych wzmożonym nadzorem,
poprawiając warunki pracy łącznie 303 pracownikom. Ograniczenie zagrożeń wypadkowych
osiągnięto w każdym z kontrolowanych zakładów poprzez wykonanie prac modernizacyjnych
i remontów maszyn oraz urządzeń technicznych, ewentualnie zmianę miejsca ich
zainstalowania, czy też wykonanie dodatkowych zabezpieczeń miejsc niebezpiecznych.
Ponadto przeprowadzono ogółem 11 kontroli pracodawców w zakresie postępowań
powypadkowych oraz oceny ryzyka zawodowego. Ustalono, że w wielu przypadkach jakość
dokumentacji dotyczącej badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz oceny
ryzyka zawodowego nie była na poziomie umożliwiającym uzyskanie oczekiwanych efektów
w postaci likwidacji nieprawidłowości, które doprowadziły do tych zdarzeń. Powszechnymi
nieprawidłowościami są nierzetelne opisy okoliczności zdarzenia, nie zawierające istotnych
informacji mających wpływ na ustalenie przyczyn wypadków przy pracy oraz ustalanie
nieadekwatnych przyczyn, które w konsekwencji doprowadziły do urazów. Skutkować to
mogło określaniem niewłaściwych wniosków i środków profilaktycznych. Rzutuje to również
na jakość oceny ryzyka zawodowego, która w tych okolicznościach nie zostaje uaktualniona
w sposób prawidłowy.
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OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH W ZAKŁADACH
PRODUKUJĄCYCH WYROBY TARTACZNE I WYROBY Z DREWNA
W ramach prowadzonej działalności kontrolnej dokonano weryfikacji przestrzegania
obowiązujących przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach zajmujących się obróbką drewna. Kontrolą w roku 2019 objęto
16 pracodawców, uwzględnionych w ramach realizacji prowadzonej w latach 2016-2018r.
kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna”. Zgodnie z założeniem, efektami
przedmiotowych kontroli powinna być poprawa bezpieczeństwa pracy oraz zwiększenie
stopnia przestrzegania przepisów, co w konsekwencji wpłynie na ograniczenie zagrożeń
wypadkowych w kontrolowanych przedsiębiorstwach.
W skontrolowanych zakładach pracę świadczyło 231 osób, w tym: 208 zatrudnionych
w ramach stosunku pracy, 23 na podstawie umów cywilno-prawnych. Spośród
skontrolowanych zakładów 112 zatrudniały do 9 osób, 2 zatrudniały od 10 do 49 osób
i 2 od 50 do 249 osób.
W wyniku 16 kontroli inspektorzy pracy wydali 143 zarządzeń nakazowych,
w tym: 71 decyzji z terminem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa oraz
6 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn.
Obszary najczęstszych nieprawidłowości:
- techniczne środki ochronne - uchybienia dotyczące konstrukcji zastosowanych osłon lub
innych urządzeń ochronnych bądź ich brak - stwierdzono w 14 skontrolowanych
przedsiębiorstwach,
- układ sterowania, oznakowanie - inspektorzy pracy stwierdzili 3 nieprawidłowości
w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz oznakowania elementów
układu sterowania,
- ochrona przeciwporażeniowa - brak aktualnych pomiarów w tym zakresie był częstym
przypadkiem, pracodawcy nie realizują obowiązku dokonania pomiarów skuteczności
działania instalacji przeciwporażeniowej w obrabiarkach do drewna co najmniej raz na
dwa lata - nieprawidłowości w w/w zakresie stwierdzono w 18 przypadkach,
- badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - nadal sporo
nieprawidłowości dotyczyło dopuszczania pracowników do pracy bez orzeczeń lekarskich
stwierdzających zdolność do jej świadczenia oraz niezbędnych szkoleń wstępnych
i okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W celu usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości w w/w zakresie wydano łącznie 22 decyzje, które dotyczyły
11 przedsiębiorców,
- ocena ryzyka zawodowego - nie wskazywano najważniejszych zagrożeń występujących
na poszczególnych stanowiskach pracy. Często pomijane były źródła zagrożeń
występujące przy maszynach tartacznych oraz nie wskazywano technicznych środków
ochronnych zastosowanych w celu zminimalizowania występujących zagrożeń stwierdzono w 10 przypadkach,
- czynniki szkodliwe dla zdrowia - w postaci hałasu, drgań oraz zapylenia. Podczas
procesów pracy pracownicy mogą być narażeni na pył drewna twardego, występującego
podczas wykonywania prac związanych na przykład ze szlifowaniem. W skutek
nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie czynników szkodliwych dla zdrowia
występujących w środowisku pracy wydano łącznie 10 decyzji.
Wyniki kontroli wykazały, iż u pracodawców, którzy uczestniczyli w szkoleniach
organizowanych przez OIP w Białymstoku w ramach prowadzonej kampanii „Włącz
bezpieczeństwo przy obróbce drewna” stwierdzono zdecydowanie mniej nieprawidłowości,
niż u tych, którzy nie podjęli współpracy prewencyjnej lub od niej odstąpili.
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W wyniku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy zakwestionowano
łącznie ok. 70 maszyn, głównie z powodu zastosowania niewłaściwych technicznych
środków ochronnych, nieprawidłowości w działaniu układu sterowania oraz braku
oznakowania elementów sterowniczych. Z uwagi na bezpośrednie zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi wstrzymano eksploatację 6 maszyn.
Przykłady szczególnie istotnych nieprawidłowości

Dwustronna nakładarka kleju. Dostępna strefa
uchwycenia występująca pomiędzy dwoma
walcami roboczymi

Pilarka wielopiłowa do cięcia wzdłużnego.
Uszkodzony wyłącznik główny

Prasa wchodząca w skład linii do łączenia
na wczepy klinowe. Dostępna strefa zgniotu
występująca pomiędzy materiałem obrabianym
a dociskiem znajdującym się
w górnym położeniu zwrotnym

Pilarka taśmowa pozioma rozdzielcza.
Nieosłonięta przekładnia pasowa obrabiarki

Pracodawcy, którzy uczestniczyli w szkoleniach zdecydowanie poważniej podeszli do
tematu bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich zakładach. Uchybienia tam stwierdzone,
w głównej mierze dotyczyły spraw formalnych, tj. opracowania instrukcji bezpieczeństwa
i higieny pracy, dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka zawodowego, dokumentacji
techniczno- ruchowych maszyn podlegających pod wymagania minimalne, programów
szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, czy też rejestrowania
aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz wydanej
odzieży, obuwia i środków ochrony indywidualnej. Znacznie mniejsza część decyzji dotyczyła
nieprawidłowości w zakresie zastosowania niewłaściwych technicznych środków
ochronnych.
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BEZPIECZEŃSTWO W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
W ramach realizacji zagadnienia przeprowadzono 13 kontroli u przedsiębiorców
reprezentujących zakłady przetwórstwa spożywczego. Najczęściej występującymi
nieprawidłowościami były naruszenia przepisów dotyczących urządzeń ochronnych
w maszynach.
Na 248 wydanych decyzji aż 75 wydano z rygorem natychmiastowej wykonalności
(było to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego) i 31 decyzji
wstrzymujących eksploatację maszyn. Nieprawidłowości będące podstawą wydania tych
decyzji obejmowały eksploatację maszyn bez wymaganych osłon lub innych urządzeń
ochronnych stref niebezpiecznych maszyn.

Widok linii do przerobu warzyw
bez osłony stref niebezpiecznych

Widok otwartej rozdzielnicy elektrycznej
instalacji zasilającej linię produkcyjną

Obszary najczęstszych nieprawidłowości:
- techniczne środki ochronne - największą skalę nieprawidłowości w stosowanych
maszynach i urządzeniach technicznych stanowiły nieprawidłowości dotyczące
brakujących urządzeń ochronnych (osłon lub innych urządzeń ochronnych, np. urządzeń
blokujących),
- układ sterowania, oznakowanie - stwierdzono nieprawidłowości w zakresie braku
oznakowania manometrów znakiem informującym o dopuszczalnym maksymalnym
ciśnieniu roboczym, braku oznakowania poszczególnych elementów sterowniczych
maszyny informacjami o rodzaju realizowanych funkcji,
- transport i magazynowanie - brak wyznaczenia i oznakowania dróg transportowych
i komunikacyjnych lub mało widoczne ich oznaczenie,
- ocena ryzyka zawodowego - nie wskazywano wszystkich zagrożeń występujących na
poszczególnych stanowiskach pracy. Pomijane były źródła zagrożeń występujące przy
maszynach,
- czynniki szkodliwe dla zdrowia - znaczącą ilość nieprawidłowości stanowiły przypadki
nieprzeprowadzania przez pracodawców badań i pomiarów czynników szkodliwych
w środowisku pracy. Należy tu wskazać: brak badań i pomiarów stężenia czynnika
chemicznego (stężenia kwasu octowego), mikroklimatu, hałasu.

BEZPIECZEŃSTWO W LEŚNICTWIE
W 2019 roku przeprowadzono 25 kontroli przedsiębiorców zakładów usług leśnych,
dotyczące sprawdzenia przestrzegania w zakładach przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy przy pozyskiwaniu i zrywce drewna.
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Badanie zagadnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i w trakcie pracy
dotyczyło łącznie 172 osób, w tym 25 przedsiębiorców, 122 pracowników, 20 osób
świadczących prace na podstawie umów zlecenia i 5 podwykonawców jednoosobowych,
wykonujących prace w ramach samozatrudnienia.
Nieprawidłowości w zakresie organizacji i wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych:
- brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych i zasad ich wykonywania oraz brak
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby (dotyczyło 6 zakładów),
- brak zapewnienia dwuosobowego wykonywania prac na powierzchniach leśnych
związanych ze zrywką drewna stosowego przyczepkami z żurawiami hydraulicznymi
(2 zakłady),
- ścinka drzew w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej napowietrznej linii energetycznej
i drogi publicznej bez urządzeń pomocniczych i wcześniejszych uzgodnień
z właścicielami obiektów,
- wykonywanie zrywki surowca stosowego, który składowano pod czynną napowietrzną
linią energetyczną na 1 powierzchni leśnej,
- brak wyznaczenia koordynatorów prac wykonywanych w tym samym miejscu przez
pracowników zatrudnianych przez różnych pracodawców (w 9 zakładach, gdzie
zatrudniano łącznie 26 pracowników).

Składowanie drewna w bezpośrednim sąsiedztwie czynnej napowietrznej linii energetycznej

Ponadto w 8 zakładach nie opracowano prawidłowej instrukcji technologicznej
określającej zasady bezpiecznego wykonywania procesu pozyskiwania drewna. Kontrole
stanu technicznego pilarek nie wykazały stosowania niesprawnych technicznie urządzeń.
Kontrole stanu technicznego środków transportu nie wykazały przypadków
stosowania niesprawnych technicznie urządzeń.
W wyniku kontroli 47 żurawi hydraulicznych (28 przyczepek zrywkowych,
9 harwesterów, 10 forwarderów), eksploatowanych w 22 zakładach w procesie
technologicznym mechanicznego pozyskiwania i zrywki drewna, w 3 zakładach stwierdzono
łącznie 4 przypadki użytkowania żurawi bez decyzji UDT, zezwalających na ich eksploatację.
Powyższe dotyczyło każdorazowo braku pierwszych decyzji - w 1 przypadku przyczepki
zrywkowej, 1 forwardera i 2 harwesterów.
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BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH
ROLNYCH
Na terenie województwa podlaskiego wytypowano i przeprowadzono kontrole
w 5 zakładach branży rolnej zajmujących się chowem i hodowlą drobiu. Ogólne zatrudnienie
w tych zakładach wyniosło 68 pracowników, w tym narażonych na działanie szkodliwych
czynników biologicznych było 32 pracowników.
Ogółem wydano 83 decyzje, w tym 1 decyzja dotyczyła skierowania do innych prac,
1 decyzja dotyczyła wstrzymania eksploatacji maszyny, 4 decyzje wydano z rygorem
natychmiastowego wykonania.
Nieprawidłowości związane z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych
uregulowane zostały 30 decyzjami, co stanowi ponad 33% ogółu wydanych środków
prawnych. Najmniej środków prawnych wydano w stosunku do maszyn i urządzeń
technicznych (5 decyzji).
Najczęstsze stwierdzone nieprawidłowości:
- brak instrukcji bezpiecznej pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych,
- niewykonywanie w obowiązujących terminach oględzin i przeglądów urządzeń i instalacji
energetycznych,
- dopuszczanie do eksploatacji nowo zainstalowanych maszyn i urządzeń oraz budynków
bez pomiarów i badań dotyczących skuteczności ochrony odgromowej oraz pomiarów
rezystancji uziemień,
- eksploatacja urządzeń technicznych i energetycznych z napisami i informacjami
ostrzegawczymi sporządzonymi w językach obcych.

TEMATY WŁASNE OIP
ELIMINACJA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z DEMONTAŻEM
I MAGAZYNOWANIEM PIROTECHNIKI SAMOCHODOWEJ
NA STACJACH DEMONTAŻU POJAZDÓW ZŁOMOWISKOWYCH
W województwie podlaskim przeprowadzono 6 kontroli w zakładach zajmujących się
demontażem pojazdów przekazanych na złom.
Najczęściej występujące nieprawidłowości, które stwierdzono podczas kontroli z zakresu
z bezpieczeństwa i higieny pracy związane były głównie z:
- nieprawidłowym przygotowaniem pracowników do wykonywania pracy w zakresie
wstępnych badań profilaktycznych, szkoleń wstępnych z zakresu bhp - instruktaży
stanowiskowych, szkoleń okresowych z zakresu bhp, programów szkoleń z zakresu bhp,
- brakiem instrukcji bhp w zakresie demontażu pojazdów samochodowych,
- niewłaściwym magazynowaniem zdemontowanych części samochodowych,
- brakiem instrukcji magazynowania zdemontowanych części samochodowych,
- nie ustaleniem rodzaju odzieży i obuwia roboczego jakie są niezbędne na
poszczególnych stanowiskach pracy,
- brakiem oceny ryzyka zawodowego na utworzonych stanowiskach,
- nie ustaleniem dopuszczalnego obciążenia urządzeń wykorzystywanych do składowania
części samochodowych,
- nie poddawania eksploatowanej w zakładzie instalacji elektrycznej okresowym badaniom
i przeglądom.
Wśród skontrolowanych zakładów nie stwierdzono przypadków drastycznych zaniedbań
pracodawców w zakresie stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych.
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Stacja demontażu. Wydzielone miejsce składowania zdemontowanych części samochodowych

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ZAKŁADACH PRODUKCJI
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Dokonując oceny stanu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach,
w których odbywa się produkcja materiałów budowlanych inspektorzy przeprowadzili
15 kontroli, którymi objęto 14 zakładów pracy.
W tych zakładach zatrudniano 693 pracowników oraz 48 osób w ramach umów
cywilno- prawnych i 7 osób samozatrudniających się.
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 118 decyzji eliminujących stwierdzone
nieprawidłowości, w tym 2 decyzje wstrzymania prac stwarzających bezpośrednie
zagrożenie zdrowia bądź życia pracowników z uwagi na brak urządzeń ochronnych
zabezpieczających przed dostępem pracowników do stref niebezpiecznych maszyn
i urządzeń. Ponadto wydano 6 decyzji kierujących pracowników do innych prac, ze względu
na brak uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym, suwnicy
bramowej, wciągnika oraz brak uprawnień spawalniczych.
W związku z naruszeniami
przepisów bezpieczeństwa
w 4 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe.

i

higieny

pracy

Na podstawie wyników kontroli inspektorów pracy stwierdzono, że nieprawidłowości głównie
występowały:
- w obiektach i pomieszczeniach pracy - brak zabezpieczenia przed możliwością
wpadnięcia pracowników do kanałów technologicznych; brak zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokości,
- przy procesach technologicznych, maszynach i urządzeniach technicznych - stosowanie
osłon ruchomych stref niebezpiecznych łopat mieszalników do betonu, niewyposażonych
w blokady uniemożliwiające włączenie napędu, eksploatacji węzłów betoniarskich bez
osłon komory mieszalnika oraz bez sprawnego wyłącznika bezpieczeństwa przy koszu
zasypowym, prowadzenie procesu produkcyjnego na linii wibroprasy po zdemontowaniu
(przerobieniu) urządzeń ochronnych zabezpieczających przed dostępem pracowników do
stref niebezpiecznych wokół wibroprasy,
- przy transporcie i magazynowaniu - prowadzenie prac transportowych z wykorzystaniem
suwnic bramowych bez sprawnego wyłącznika bezpieczeństwa uniemożliwiającego zjazd
suwnicy z drogi szynowej, a także wykonywanie powyższych prac transportowych bez
stosowania przez pracowników hełmów ochronnych.
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Przykłady efektów działalności kontrolnej inspektorów pracy w związku z realizacją przez
pracodawców decyzji nakazowych:


Zapewnienie osłony komory mieszalnika węzeł betoniarskiego typu BMK-500
Przed



Zapewnienie osłony bębna zwrotnego w przenośniku taśmowym kruszywa do węzła
betoniarskiego
Przed



Po realizacji decyzji

Po realizacji decyzji

Zapewnienie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości 1,90 m, od strony
wewnętrznej, z pomostu roboczego przenośnika taśmowego kruszyw w węźle
betoniarskim Elkomix-60 Quick Master
Przed

Po realizacji decyzji
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PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
PREWENCYJNEJ

PORADY PRAWNE I TECHNICZNE
W okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu
Pracy udzielili łącznie 25.197 porad prawnych i technicznych, tj.:
● w zakładach pracy udzielono łącznie 19.469 porad, w tym:
- porad prawnych - 7.970,
- porad technicznych - 9.707,
- porad dotyczących legalności zatrudnienia - 1.792.
● w siedzibie OIP oraz Oddziałach w Łomży i Suwałkach udzielono łącznie 5.728 porad,
z czego:
- porad prawnych - 4.739,
- porad technicznych - 606,
- porad dotyczących legalności zatrudnienia - 135,
- innych - 248.
W przypadku
siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku oraz
Oddziałów w Łomży i w Suwałkach pracownicy udzielali porad prawnych wyłącznie osobom
zgłaszającym się osobiście. Najczęściej zadawano pytania dotyczące stosunku pracy,
wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i uprawnień związanych
z rodzicielstwem .
Podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym,
w 2019r.
liczba
przedstawicieli pracodawców zgłaszających się osobiście w sprawie porad prawnych
i technicznych do siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Oddziałów
w Łomży i w Suwałkach (751) była znacząco mniejsza niż pracowników – 3.412.
Jednocześnie udzielono w omawianym okresie 37 porad prawnych przedstawicielom
związków
zawodowych oraz 38 porad służbom bhp. Przedstawiciele Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Oddziałach w Łomży i w Suwałkach udzielili także 111
porad prawnych cudzoziemcom. W tym obszarze zakres pytań dotyczył przede wszystkim
tematyki legalności zatrudnienia oraz wynagrodzenia za pracę.
Porad udzielano także w formie pisemnej. W okresie sprawozdawczym do
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wpłynęło 338 pisemnych bądź
elektronicznych pytań prawnych, najczęściej dotyczących analogicznych zagadnień,
jak w przypadku porad osobistych.
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 odbyły się w Radiu Białystok 4 nagrania programu „MASZ PRAWO”.
W audycjach tych pracownicy Sekcji Prawnej Okręgowego Inspektoratu Pracy udzielali
wyjaśnień z zakresu prawa pracy na tematy cieszące się największym zainteresowaniem
słuchaczy. Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku byli także gośćmi
audycji „Gość Poranka” w Radio Białystok oraz programie „Poranek w Obiektywie”
realizowanym przez Telewizję Polską Oddział w Białymstoku na temat zmian przepisów
prawa pracy obowiązujących od 01.01.2019r.
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Dodatkowym wkładem OIP Białystok w rozwój świadomości pracowników w zakresie
prawa pracy były prowadzone wykłady i szkolenia prawnej ochrony pracy prowadzone dla
partnerów społecznych, a także pracowników, osób bezrobotnych, a także uczniów
i studentów na terenie urzędów pracy, zakładów i szkół.
Na uwagę zasługuje 12 szkoleń zorganizowanych przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych Oddział w Białymstoku we współpracy z OIP Białystok, które obejmowały
zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia i okresów przechowywania akt osobowych
pracowników.
Ponadto w ramach współpracy Okręgowego Inspektoratu pracy w Białymstoku
z organizacjami związkowymi odbyły się szkolenia dla społecznych inspektorów pracy
w Klubie Społecznego Inspektora Pracy NSZZ „Solidarność” Regionu Podlaskiego.
Poradnictwo prawne i techniczne należy do ustawowych zadań Państwowej Inspekcji
Pracy i ma szczególnie duże znaczenie zarówno w zakresie wpływania na stan
praworządności w stosunkach pracy jak i w kształtowaniu pozytywnego wizerunku instytucji
wśród pracowników i pracodawców.

PROGRAMY PREWENCYJNO - INFORMACYJNE
Jak wspomniano na wstępie, rok 2019 był obchodzony w naszym urzędzie jako rok
jubileuszu 100- lecia Państwowej Inspekcji Pracy pod hasłem „Od wieku na rzecz ochrony
pracy”. W całym kraju w trakcie roku w różnych terminach organizowano przedsięwzięcia
i eventy dla uczczenia tego jubileuszu.
Na terenie naszego województwa 100- lecie urzędu uroczyście obchodziliśmy dnia
6 maja 2019r. W tym dniu organizowaliśmy konferencję pod nazwą „Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia”, której motywem przewodnim był Światowy Dzień Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia w Pracy. Spotkanie odbyło się w Auli Magna Pałacu Branickich,
a gospodarzami tego wydarzenia były Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz
Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ ”Solidarność”.
List Wiesława Łyszczka Głównego Inspektora Pracy do
uczestników konferencji odczytał Bogdan Drzastwa,
Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Autor podkreślił
w nim, że Państwowa Inspekcja Pracy konsekwentnie
stoi na straży przestrzegania przepisów prawa w naszym
kraju i z całą stanowczością egzekwuje realizację
podstawowych obowiązków pracodawców w zakresie
zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy. Przypomniał także, że Urząd podejmuje stałe
i kompleksowe działania w sferze warunków pracy,
oprócz kontrolnych, również te o charakterze
prewencyjnym, promocyjnym i informacyjnym. Część
tych zadań Instytucja realizuje wspólnie z partnerami
społecznymi - związkami zawodowymi, organizacjami
pracodawców, urzędami i instytucjami, szkołami
i uczelniami wyższymi.
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Wystąpienie Okręgowego Inspektora Pracy
Marka Aleksiejuka nawiązywało zarówno do
historii Instytucji, stanu wypadkowości na
Podlasiu jak i realizowanych działań
zmierzających do poprawy warunków pracy
w zakładach działających w regionie.

Józef Mozolewski, Przewodniczący Zarządu
Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”
podziękował
kierownictwu
Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku za dobrą,
efektywną współpracę, a pracownikom
instytucji - za działania na rzecz zapewnienia
godziwych i bezpiecznych warunków pracy
pracującym w podlaskich zakładach pracy.
Podziękował także pracodawcom, których
decyzje coraz częściej są podejmowane ze
świadomością
konieczności
poprawy
bezpieczeństwa
pracy
w
zakładach.
Wspomniał także o niezwykle ważnej roli
społecznych inspektorów pracy i ich
zaangażowaniu
w
pracę
na
rzecz
zatrudnionych.

Słowa podziękowania i uznania skierowali
do Okręgowego Inspektora Pracy również
poseł na Sejm RP Dariusz Piontkowski, Artur
Kosicki
Marszałek
Województwa
Podlaskiego
oraz
Dariusz
Kozłowski
z Urzędu Dozoru Technicznego Oddziału
w Warszawie.
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Programy prewencyjne są tym obszarem, w którym pracodawcy nie odczuwając
stresu i odpowiedzialności mogą poprzez uczestnictwo uzyskać zarówno wiedzę niezbędna
do prowadzenia działalności jak i tzw. dobre praktyki pomocne w poprawie własnych
warunków pracy. W ciągu ostatnich lat, w tym także w roku 2019, Okręgowy Inspektorat
Pracy w Białymstoku organizował liczne akcje zachęcające pracodawców do inwestowania
w poprawę warunków pracy oraz tworzenia wzorców utrzymywania wysokich standardów
dbania o bezpieczeństwo na co dzień.
Uczestnikami naszych działań było szerokie spektrum odbiorców: od najmłodszych
poczynając, poprzez młodzież szkolną, studentów, ludzi debiutujących na rynku pracy, po
pracowników, kadrę kierowniczą i pracodawców włącznie.
Poniżej prezentujemy najważniejsze z tych działań w minionym roku.

Program informacyjno-prewencyjny w budownictwie
Odbiorcami prowadzonych przez inspektorów pracy w 2019r. działań w ramach
programu informacyjno-prewencyjnego byli wszyscy wykonawcy prac budowlanych, zarówno
pracodawcy jak i przedsiębiorcy nie zatrudniający pracowników w ramach stosunku pracy.
Adresatami prowadzonych czynności były przede wszystkim
firmy o mniejszym
zatrudnieniu, wykonujące prace jako podwykonawcy. Zakresem objęto budownictwo
kubaturowe oraz budowy i modernizacje dróg na terenie województwa podlaskiego. Wzorem
lat ubiegłych powyższe czynności prowadzone były przede wszystkim na terenach
kontrolowanych budów, gdzie inspektorzy pracy na bieżąco, w czasie spotkań
prewencyjnych udzielali informacji i porad oraz udostępniali materiały informacyjne
dotyczące bezpiecznej pracy w budownictwie.
Istotną formą działań prewencyjnych były spotkania ukierunkowane na zapewnienie
odpowiednich standardów bezpieczeństwa pracy na budowach w ramach zawartego
w 2016r. przez 17 firm branży budowlanej Porozumienia dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie na terenie województwa podlaskiego. Sztandarowym przedsięwzięciem jest
również kontynuacja rozpoczętego w 2015r. programu pn. „Akademia bezpieczeństwa
w budownictwie” skierowanego do studentów ostatnich lat kierunku budownictwa Politechniki
Białostockiej. Działania kierowane do młodzieży są bardzo istotne, gdyż rezultaty
przeprowadzanych kontroli wskazują, że w wielu przypadkach na stanowiska nadzoru
technicznego kierowani są ludzie młodzi, niedoświadczeni, którzy w praktyce skupiają się na
terminach prac i technicznych wymaganiach nie zwracając odpowiedniej uwagi na
odpowiednie zabezpieczenie pracowników.
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Nowatorskim działaniem w ramach programu było szkolenie przeprowadzone dla
wykonawców w zakresie budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi
obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gminy: Zabłudów,
Narew, Hajnówka. Przesłanką dla zorganizowania tego szkolenia były nieprawidłowości
stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzonych w 2018r na terenie budowy
dziesięcioprzęsłowej estakady w ciągu drogi wojewódzkiej nr 676 na odcinku Białystok Supraśl. W czasie powyższego szkolenia przedstawiono najczęściej stwierdzane
nieprawidłowości przede wszystkim podczas prac szczególnie niebezpiecznych
prowadzonych na wysokości, w wykopach, związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń.
Biorąc również pod uwagę okoliczności i przyczyny zaistniałych na terenie województwa
podlaskiego wypadków przy pracy w branży budowlanej wskazano sposoby zabezpieczeń
pracowników zarówno środkami ochrony zbiorowej jak i środkami ochrony indywidualnej.
W trakcie spotkania zwrócono również uwagę na formy powierzania pracy i związane z tym
obowiązki zarówno pracodawców, osób kierujących pracownikami jak i pracowników.
W szkoleniu uczestniczyło ogółem 26 osób z 9 firm.

Po przeprowadzeniu ww. szkolenia przeprowadzono czynności kontrolne na terenie
budowy powyższej estakady nie stwierdzając nieprawidłowości powodujących bezpośrednie
zagrożenia życia bądź zdrowia pracowników wykonujących prace, fot. poniżej:
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Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa
Nowym przedsięwzięciem realizowanym przez nasz urząd jest rozpoczęcie 3 - letniej
kampanii pod hasłem „Dobry przepis na bezpieczeństwo”. Wymieniona kampania
adresowana jest do branży przetwórstwa mięsa i obejmie zarówno działania medialne,
jak i program prewencyjno-kontrolny. Ma ona na celu doprowadzenie do zmniejszenia
zagrożeń w masarniach i ubojniach, wpłynięcie 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. W dniu 17 października
w siedzibie ZUS Oddział w Białymstoku przeprowadzono pierwsze szkolenie przeznaczone
dla pracodawców zaproszonych do udziału w opisanych przedsięwzięciach. Udział wzięło
w nim 26 osób reprezentujących pracodawców z zakładów przemysłu mięsnego. Uczestnicy
wysłuchali wykładów dotyczących ogólnych wymogów bezpiecznej organizacji prac,
jak i identyfikacji zagrożeń wynikającej ze specyfiki tej branży.
Do udziału w naszych przedsięwzięciach zaprosiliśmy również Wojewódzki
Inspektorat Weterynarii w Białymstoku oraz ZUS Oddział w Białymstoku w celu wsparcia
zakresu tych działań.
Program prewencyjny dla mikroprzedsiębiorstw „Zdobądź Dyplom PIP”
Program „Zdobądź Dyplom PIP” realizowany jest od 2000 roku i skierowany został do
pracodawców wszystkich branż, zatrudniających do 9 pracowników. Rok 2019 był kolejnym,
w którym zaprosiliśmy pracodawców z grupy „mikroprzedsiębiorstw” do współpracy
w ramach wymienionego programu. W ramach spotkań w maju i czerwcu 2019r.
w szkoleniach uczestniczyło ogółem 26 pracodawców. Wszyscy pracodawcy biorący udział
w szkoleniu przystąpili do realizacji programu.

Po przeprowadzeniu działań mających na celu dostosowanie swoich zakładów pracy
do obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy
27 pracodawców otrzymało Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy, w tym
10 reprezentujących branżę leśną, które wręczono podczas uroczystości podsumowania
programów prewencyjnych OIP w dn. 22 listopada 2019r. w Centrum „ASTORIA”
w Białymstoku.
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Konkursy promujące pożądane postawy w zakresie ochrony pracy
Konkurs „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”
Konkurs „Pracodawca - Organizator Pracy Bezpiecznej” należy do najbardziej
prestiżowych działań naszego urzędu.
Do XXVI edycji konkursu „PRACODAWCA - ORGANIZATOR PRACY
BEZPIECZNEJ” w roku 2019r. zakwalifikowano łącznie 10 zakładów pracy,
z tego 4 w I kategorii, tj. do 50 osób zatrudnionych, 3 w II kategorii, tj. od 51 do 250 osób
zatrudnionych oraz 3 zakłady w kategorii III, tj. powyżej 250 zatrudnionych.
W wyniku wizytacji i dokonanej oceny komisja konkursowa postanowiła nagrodzić
9 zgłoszonych pracodawców oraz przyznać 1 wyróżnienie. Komisja konkursowa nominowała
dwa zakłady do szczebla centralnego.
Były to: II kategoria - DOMINOWOOD S.A. Sokółka, Zakład Produkcyjny w Czarnej
Białostockiej oraz w III kategorii SaMASZ Sp. z O.O. ul. Trawiasta 1 , Zabłudów.

Zwycięscy konkursu w kategorii II i III na gali wręczenia nagród
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Konkurs „Buduj bezpiecznie”
Po raz XVIII Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zorganizował konkurs „Buduj
Bezpiecznie” skierowany do pracodawców z branży budowlanej. Po wstępnym rozpatrzeniu
zgłoszeń budów do konkursu zakwalifikowano 4 z nich.
Na podstawie dokonanej oceny komisja konkursowa postanowiła nagrodzić
3 wykonawców, natomiast I miejsce przyznano - budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów
Mazowiecka - obwodnica Augustowa. W ramach tej inwestycji - obwodnica Szczuczyna,
II jezdnia obwodnicy Szczuczyna. Generalny wykonawca: POLAQUA Sp. z O.O. w Wólce
Kozodawskiej.

Laureaci konkursu „Buduj bezpiecznie”

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 11 kwietnia 2019r.
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 pierwszej
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 22 uczniów reprezentujących cechy rzemiosł
zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
Test wyłonił 6-cioro uczestników etapu finałowego, w którym I miejsce
zajęła uczennica zawodu fryzjer reprezentująca Cech Rzemieślników i Innych
Przedsiębiorców w Łomży. Miejsce drugie przypadło uczennicy zawodu kucharz
reprezentującej Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Zawodniczki
z wymienionych szkół reprezentowały Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości
w Białymstoku w finale ogólnokrajowym konkursu.
Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”
W auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej w dniu 22.02.2019r.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zorganizował finał regionalny konkursu „Poznaj
swoje prawa w pracy”.
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Pierwszy etap, tj. szkolny konkursu został przeprowadzony w listopadzie 2018r.
i brało w nim udział 326 uczniów reprezentujących 16 szkół województwa podlaskiego.
Do finału każda szkoła zgłosiła po dwóch uczniów, którzy wykazali się najlepszą wiedzą na
poziomie etapu szkolnego. W trakcie finału uczestnicy mieli za zadanie udzielić odpowiedzi
na test zawierający 35 pytań z zakresu prawnej ochrony pracy. Laureatami konkursu zostali:
- I miejsce - Joanna Lebiedzińska, Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych w Białymstoku
- II miejsce - Alicja Markowska, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka DobrzańskiegoHubala z Sokółki,
- III miejsce - Magdalena Chociej, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka
Dobrzańskiego- Hubala z Sokółki.
Konkurs, który zorganizowano po raz szósty,
ponadgimnazjalnych.

był kierowany do uczniów szkół

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy nagradza laureatki etapu wojewódzkiego

Z przyjemnością informujemy, że w roku 2019 w etapie centralnym w Warszawie
przedstawicielki naszego województwa spisały się znakomicie, tj. drugie miejsce w tym
konkursie zajęła uczennica z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja
Kopernika w Białymstoku, a trzecie miejsce - uczennica Zespołu Szkół Rolniczych im. mjr
Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sokółce.

Laureaci etapu centralnego
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Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”
Konkurs realizowany od wielu lat ma na celu promowanie gospodarstw rolników
indywidualnych, którzy w zakresie swojego gospodarstwa podejmują działania służące
bezpiecznemu wykonywaniu prac zarówno dla nich samych jak i członków ich rodzin.
W dniu 18 lipca 2019r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się
uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XVII edycji konkursu „Bezpieczne
gospodarstwo rolne”. W tegorocznej odsłonie konkursu w szranki stanęło 61 gospodarstw
z terenu województwa. W etapie wojewódzkim komisja konkursowa oceniła 9 gospodarstw
i postanowiła nagrodzić następujących rolników:
- I miejsce - Ewelina i Tomasz Dąbrowscy - Kalinowo- Czosnowo, gm. Wys. Mazowieckie,
- II miejsce - Anetta i Adam Gąsowscy - Łapy Korczaki, gm. Łapy,
- III miejsce - Dorota i Leszek Gosk - Głodowo Dąb, gm. Kołaki Kościelne.
Tegoroczni laureaci są producentami mleka, a ten kierunek produkcji wymaga szczególnej
pracowitości i dbałości o utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa, a takie właśnie
prezentują ich gospodarstwa. Wszystkim należą się więc słowa szczególnego uznania za to
jak prowadzą swoje gospodarstwa, popularyzując przy tym zasady bhp w swoich
środowiskach.

Na zdjęciu Laureaci I i II miejsca w swoich gospodarstwach

Program „Kultura bezpieczeństwa”
Program jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz do młodzieży
akademickiej. Jego cele to:
- podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej
ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
- kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów (w szczególności kształcących
się w zawodach branż podwyższonego ryzyka, np. w budownictwie),
- popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, problematyki
zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych, a także legalności
zatrudnienia, także w zakresie podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej.
W roku szkolnym 2018/2019 Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku kontynuował
działania w tym programie. W ramach tego programu szkoleniami zostało objętych
427 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 170 studentów. Zajęcia te prowadzone są na
bazie materiałów informacyjnych wydanych nakładem Państwowej Inspekcji Pracy.
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Nauczyciele, którzy wyróżniali się zaangażowaniem w tych zajęciach otrzymali
dyplomy na uroczystej gali zorganizowanej celem podsumowania programów prewencyjnych
w listopadzie minionego roku.
Współpraca z partnerami społecznymi
Jak co roku inspektorzy pracy aktywnie uczestniczyli w szkoleniach Społecznych
Inspektorów Pracy. W trakcie 2019 roku w różnego rodzaju szkoleniach prowadzonych przez
pracowników OIP uczestniczyło 176 SIP -ów. gros z nich przeprowadzono w Klubie
Społecznego Inspektora Pracy, działającym przy Regionie Podlaskim NSZZ „Solidarność” gdzie w dniu 19 grudnia 2019r. w siedzibie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ
„Solidarność” w Białymstoku odbyło się spotkanie, wieńczące szkolenia społecznych
inspektorów pracy realizowane w okresie styczeń 2018r. - grudzień 2019r.

Turniej o „Srebrną Siekierę Nadleśniczego”
W ramach realizacji własnych działań prewencyjno-promocyjnej Okręgowy
Inspektorat Pracy w Białymstoku współorganizował konkurs drwali "O Srebrną Siekierę
Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka".
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W roku 2019 odbyła się już XIV jego edycja. W dniu 25.09.2019r. przeprowadzono
zawody, w których uczestniczyli zawodnicy świadczący pracę na rzecz 6 właścicieli
zakładów usług leśnych oraz strażacy z 4 komend powiatowych PSP - ogółem 37
pracowników - drwali. Zawody rozegrano w następujących konkurencjach: ścinka i obalanie
drzewa, wymiana łańcucha w pilarce, przerzynka kombinacyjna na czas oraz przerzynka na
dokładność, wchodzących w skład kategorii „Najlepszy pilarz” . W konkurencji można było
uzyskać maksymalnie 42 punkty.

Najlepsze wyniki osiągnęli:
- I miejsce - Pan Szymon Kondracki z KMPSP Białystok,
- II miejsce - Pan Tomasz Dobosz z ZUL Rudosław,
- III miejsce - Pan Tadeusz Jaszczuk z ZUL Rudosław.
Tytuł ,,Najlepszej Drużyny” i ,,Srebrną Siekierę” Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudka
zdobył Zakład Usług Leśnych Rudosław, pokonując w ogólnej klasyfikacji kolegów
z pozostałych drużyn.

Nagrodę wręcza zastępca Okręgowego Inspektora Pracy - Piotr Szczęsny
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Kampania informacyjno-prewencyjna
„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”
W ciągu 2019 roku pracownicy OIP Białystok zajmujący się promocją zasad
bezpiecznej pracy w rolnictwie prowadzili wiele różnorodnych działań. Odbywały się
prelekcje w szkołach, szkolenia rolników, konkursy dla dzieci i młodzieży różnych grup
wiekowych oraz wizytacje prac. Odbyło się wiele spotkań z partnerami społecznymi,
w czasie których ustalano na bieżąco szczegóły prowadzonych działań. W ciągu roku
spotkały się: Powiatowa Komisja ds. BHP w rolnictwie indywidualnym w Sejnach
i Wojewódzka Komisja ds. BHP w rolnictwie indywidualnym.
Aktywnie współpracowano z mediami regionalnymi: TVP Białystok, Polskim Radiem
Białystok, Radio NADZIEJA oraz lokalną prasą fachową (Podlaskie AGRO, Wiadomości
Rolnicze i Agroizba). Szczególnie dużo informacji zamieszczano na stronach internetowych
samorządów lokalnych, zawodowych i mediów oraz OIP Białystok.

W dążeniu do podnoszenia poziomu wiedzy rolników w zakresie zagrożeń
zawodowych związanych z pracą i życiem w gospodarstwie rolnym, odbywały się m.in.
szkolenia dla rolników, wizytacje gospodarstw rolnych. Podczas prowadzonych spotkań
wykorzystując prezentacje multimedialne przedstawiono zagrożenia wypadkowe podczas
prac polowych i w zagrodach wiejskich.
Nadal dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy organizowane przez Okręgowy
Inspektorat Pracy w Białymstoku. w dniu 14 września w Tykocinie, po raz XXII
podsumowany został wojewódzki konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne”, organizowany
przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku wraz z Oddziałem Regionalnym Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod patronatem Marszałka Województwa
Podlaskiego i Wojewody Podlaskiego. W tegorocznej edycji przeprowadzono 466 wizytacji
prac żniwnych oceniając pracę 548 rolników i członków ich rodzin.

Okręgowy Inspektor Pracy nagrodę ufundował zdobywcy II miejsca - Piotrowi Szamretowi,
z miejscowości Kolonia Przystawka. Na zdjęciu wszyscy laureaci i przedstawiciele fundatorów nagród
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Laureaci konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” i przedstawiciele organizatorów
chwilę po wręczeniu nagród pod namiotem OIP Białystok

Znaczną część działań prewencyjnych w tym temacie poświęcamy najmłodszym,
tj.uczniom, dzieciom i młodzieży z środowisk wiejskich. Nie trzeba nikogo przekonywać jak
ważne jest „zaszczepienie” wśród najmłodszych bezpiecznych zasad zachowań
i wykonywania prac w rolnictwie indywidualnym.
Konkursy plastyczne są bardzo dobrym miejscem do przekazywania tych praktyk jak
i do poznania codziennej obserwacji tego obszaru przez dzieci - uczestników konkursu.
W roku 2019 współorganizowaliśmy konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi - maszyna
pracuje, a dziecko obserwuje”.

Nagrodzone prace wykonane przez uczniów klasy I - VI

Laureaci wymienionego konkursu na uroczystym podsumowaniu
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Inna formą prewencji kierowanej do dzieci są pogadanki i prelekcje w trakcie wyjazdów
kolonijnych lub wakacyjnych.

Szkolenie w czasie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży wspólnie z policją

Najważniejszy z konkursów odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego w Janowie. Uczestnikami konkursu pn. „Bezpieczna praca w gospodarstwie
rolnym” byli uczniowie szkół rolniczych z województwa podlaskiego, a jego celem była
popularyzacja zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie wśród młodzieży.
W dniu 22 marca 2019r. odbył się XXIII finał wojewódzkiego tego konkursu
współorganizowanego przez OR KRUS Białystok i OIP Białystok. Konkurs objęli patronatem
Marszałek Województwa Podlaskiego i Wojewoda Podlaski.

Na zdjęciu laureaci konkursu i fundatorzy nagród

W ramach tegorocznego finału uczestniczyło 17 uczniów klas maturalnych szkół
o profilu rolniczym województwa podlaskiego wyłonionych w czasie eliminacji
przeprowadzonych w 2018 roku. Ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się
z 40 pytań oraz udzielenie jak największej liczby odpowiedzi na pytanie problemowe
dotyczące bhp przy obsłudze maszyn rolniczych.
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PODSUMOWANIE
STAN OCHRONY PRACY
W roku 2019 inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 2.995 kontroli. Skontrolowano
ogółem 2.449 podmiotów gospodarczych. Kontrolami objęto ogółem 114.464 osób
wykonujących pracę. Po zakończonych kontrolach inspektorzy pracy wydali ogółem 12.479
decyzji nakazowych, w tym 3.919 decyzji ustnych. Ponadto wystosowano 11.763 wnioski
w wystąpieniach oraz wydano 463 polecenia.
Zakończone kontrole w 412 przypadkach nie spowodowały zastosowania środków
prawnych. Do pozostałych zakładów skierowano średnio 4,83 decyzji administracyjnej
w celu usunięcia naruszeń przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.
Pracodawcy do momentu sporządzenia sprawozdania potwierdzili realizację 10.286
decyzji, tj. ok. 82% (analogicznie jak w 2018r.) oraz 9.110 wniosków skierowanych
w wystąpieniach, tj. 77% (w roku 2018 odnotowaliśmy 79%). Dodatkowo należy podkreślić
niewielki procent decyzji niewykonanych. W trakcie kolejnych kontroli po sprawdzeniu
realizacji 5.796 decyzji stwierdzono niewykonanie 151 (2,6%).
Efektem działalności inspektorów pracy było w szczególności wyeliminowanie przez
pracodawców stwierdzonych naruszeń bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres tych uchybień
od kilku lat jest bardzo zbliżony i dotyczy najczęściej obszarów:
- przygotowania pracowników do wykonywania pracy,
- eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń technicznych,
- stanowisk i procesów pracy,
- urządzeń i instalacji energetycznych.
Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy warto zauważyć, że liczba kontroli
w porównaniu do roku poprzedniego jest niższa o 10,9%, liczba decyzji nakazowych
wydanych na jedną kontrolę wynosi 4,83 i jest również niższa od odnotowanej w roku
ubiegłym, tj. 5,15.
Porównanie liczby stwierdzonych decyzji wydanych w zakresie likwidacji
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników i innych osób do roku 2018
wskazuje na ich niewielki spadek, za wyjątkiem decyzji wstrzymania pracy (wydano 254 tyle
samo, co w roku ubiegłym). Spadek dotyczy w szczególności decyzji wstrzymania
eksploatacji maszyn i urządzeń wydanych ze względu na fakt, że ich eksploatacja
powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi (wydano 428, tj. o ok. 6,9%
mniej niż w roku 2018 - 460). Należy zaznaczyć, że ten 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.
Trzecim rodzajem decyzji wydawanej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia
i zdrowia pracowników jest decyzja skierowania pracowników do innych prac. W roku
sprawozdawczym wydano 140 takich decyzji, tj. o 11,4% mniej niż w roku 2018.
Mniejsza liczba wydanych decyzji łączy się również z proporcjonalnie mniejszą liczbą
pracowników, których decyzje skierowania do innych prac dotyczyły (w roku 2019 decyzjami
objęto 321 pracowników, tj. o 28 pracowników mniej do roku poprzedzającego - o 8%).
Decyzje skierowania, podobnie jak w latach poprzednich, wydawano głównie
w budownictwie - 62% i w przetwórstwie przemysłowym - 19%.
Decyzje wstrzymania prac dotyczą również tych samych branż, tj. budownictwa 72%, przetwórstwa przemysłowego - 15% oraz handlu i napraw - 6%.
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Wydane decyzje nakazowe dotyczyły tych samych obszarów jak w roku ubiegłym głównie przygotowania do pracy, maszyn i urządzeń technicznych oraz stanowisk
i procesów pracy.
Tradycyjnie jednym z głównych czynników oceny stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy są dane oraz analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy osób wykonujących
pracę.
W roku 2019 inspektorzy pracy zbadali 136 zdarzeń zgłoszonych do naszego urzędu
w ramach realizacji obowiązku pracodawcy zgłaszania wypadków śmiertelnych, ciężkich
i zbiorowych. W ramach tych wypadków poszkodowanych zostało ogółem 131 pracowników,
w tym 11 osób poniosło śmierć i 19 osób doznało ciężkiego uszkodzenia ciała.
Oceniając przedstawioną statystykę należy zwrócić uwagę na liczbę wypadków ze
skutkiem
śmiertelnym.
W
samym
budownictwie
w
roku
sprawozdawczym
odnotowano 4 wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Jest to liczba większa od notowanych
w poprzednich latach.
Natomiast liczba ofiar śmiertelnych ogółem w województwie jest od kilku lat na
bardzo zbliżonym poziomie, tj. w latach 2013-2019 – corocznie zginęło od 10 do 12 osób.
Biorąc powyższe pod uwagę, w przedziale wymienionych lat w warunkach pracy zginęło 77
osób.
Odnotowany został drugi rok z rzędu spadek liczby poszkodowanych w wypadkach
ze skutkiem ciężkiego uszkodzenia ciała, tj. z 29 osób w roku 2018 do 19 osób w roku
sprawozdawczym (w 2017 było 37 osób z ciężkim uszkodzeniem ciała). W naszej ocenie
może być to efektem sukcesywnych kontroli w obszarze spełniania wymagań minimalnych
przez maszyny i urządzenia.
W pozostałych wskaźnikach statystyki są bardzo zbliżone, dotyczy to zarówno
samych zdarzeń jak i najczęściej powtarzających się nieprawidłowości.
Podobnie jak w latach ubiegłych, kontrole w zakresie prawnej ochrony pracy
i legalności zatrudnienia wskazują na utrzymującą się i zauważalną od lat tendencję do
ograniczania kosztów osobowych. Jednym z przejawów tej tendencji jest to, że w firmach
mających siedzibę na terenie województwa podlaskiego rośnie, choć jeszcze nie w sposób
gwałtowny, popyt na pracowników tymczasowych. Poza dążeniem przedsiębiorców do
zmniejszenia bezpośrednich i pośrednich kosztów pracy wynika to przede wszystkim
z potrzeb zmieniającej się gospodarki w zakresie bardziej elastycznego zarządzania
zasobami ludzkimi, a ponadto wiąże się z niedoborem na rynku pracy rodzimych
pracowników do wykonywania prac niewymagających posiadania wysokich kwalifikacji.
Województwo podlaskie należy wprawdzie do obszarów, gdzie liczba aktywnie
działających agencji zatrudnienia jest jedną z najniższych w Polsce, ale można jednak
zauważyć wzrost liczby zarejestrowanych agencji, kierujących głównie cudzoziemców do
wykonywania pracy tymczasowej, z uwagi na zgłaszany przez podlaskich przedsiębiorców
problem „braku rąk do pracy”. Agencje pracy tymczasowej zaczęły funkcjonować bardziej
jako agencje pośrednictwa pracy - wyszukują pracowników pracodawcom użytkownikom,
którzy korzystają z pracy tymczasowej niejako na „okres próbny”, a po wykorzystaniu limitu
ustawowego czasu trwania pracy tymczasowej, zatrudniają pracowników tymczasowych jako
własnych lub rezygnują z ich usług.
Wyniki przeprowadzonych w roku 2019 na terenie OIP Białystok kontroli z zakresu
egzekwowanie przestrzegania przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
wykazały, że zatrudnienie w wyniku pośrednictwa agencji dotyczyło najczęściej grup
zawodowych zatrudnianych przy pracach w przemyśle i produkcji. Kontrole te nie wykazały
przypadków kierowania osób wykonujących pracę tymczasową do prac innych, niż
sezonowe, okresowe, doraźne lub zadań określonych w art. 2 pkt 3 lit. b i c. Ustawy
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Skontrolowane agencje przestrzegały przepisów
dotyczących dopuszczalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej.
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Niepokojącym zjawiskiem jest natomiast coraz częstsze korzystanie przez agencje
pracy tymczasowej z umów regulowanych prawem cywilnym. W zdecydowanej większości
są to cudzoziemcy. Z 1.548 osób wykonujących pracę tymczasową w skontrolowanych
w 2019r. agencjach, aż 62,92 % stanowiły osoby świadczące prace na podstawie umów
cywilnoprawnych, 76,36% z tych osób to cudzoziemcy.
Nadużywanie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych widoczne jest
również poza obszarem pracy tymczasowej. Kontrole przeprowadzone w roku 2019
potwierdziły, że skala zjawiska nieprzestrzegania przepisów dotyczących zawierania umów
o pracę w sytuacji świadczenia pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego
kierownictwem i nadzorem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę jest
nadal znacząca, zwłaszcza w małych i średnich podmiotach prowadzących działalność
gospodarczą. Z danych statystycznych wynika, że skala naruszeń utrzymuje się na tym
samym poziomie jak w latach poprzednich.
Stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w zakresie zakazu zawierania umów
cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy w roku 2019 nie
sprzyjał fakt wzrostu minimalnej stawki godzinowej z tytułu umów cywilnoprawnych
określonych w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego. Minimalna stawka godzinowa określona
jest na poziomie, który zapewnia w niektórych miesiącach kalendarzowych po
przepracowaniu liczby godzin odpowiadającej nominalnemu czasowi pracy obliczonemu
zgodnie z Kodeksem pracy, wyższe wynagrodzenie niż w przypadku osób zatrudnionych na
podstawie umów o pracę.
Tym niemniej inspektorzy pracy w przypadkach ustalenia w trakcie kontroli
zatrudnienia noszącego cechy stosunku pracy wydawali polecenia ustne lub kierowali
wystąpienia dotyczące zawarcia umów o pracę w miejsce dotychczasowych umów
cywilnoprawnych.
W wyniku zastosowanych środków prawnych, kontrolowani pracodawcy
i przedsiębiorcy zawarli w trakcie kontroli lub poinformowali po zakończeniu czynności
kontrolnych o zawarciu umów o pracę z 142 osobami, z którymi uprzednio zawarte były
umowy cywilnoprawne.
Nie tylko w agencjach pracy tymczasowej zauważalny jest wzrost stosowania
niepracowniczych form zatrudnienia w stosunku do cudzoziemców (obywateli Ukrainy
i Białorusi). Głównymi gałęziami gospodarki na terenie działalności OIP w Białymstoku,
w których cudzoziemcy są aktywni zawodowo, to usługi ochrony mienia, utrzymanie
czystości, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Stwierdza się, że do zawierania
umów cywilnoprawnych - zleceń skłania przedsiębiorców krótki okres powierzania
cudzoziemcom pracy tj. nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.
W przypadku zatrudniania cudzoziemców kontrole wykazały niestety również
przypadki nielegalnego świadczenia pracy i dotyczyło to 388 osób. Nielegalne zatrudnianie
polegało głównie na powierzaniu pracy na podstawie umów nie potwierdzonych na piśmie,
a także bez wymaganych zezwoleń na pracę oraz na innym stanowisku lub na innych
warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę. Niestety problem nagminnego naruszania
przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców, na terenie województwa podlaskiego
widocznie wzrósł. W szczególności daje się zauważyć trend w branży budowlanej do
powierzania pracy cudzoziemcom bez dopełnienia obowiązków związanych z wpisaniem do
ewidencji oświadczeń, na innych warunkach niż określone w oświadczeniu oraz bez
potwierdzania na piśmie warunków zatrudnienia, co jest spowodowane zapotrzebowaniem
na niewykwalifikowanych pracowników do prostych prac budowlanych.
Inspektorzy pracy zwalczali to zjawisko, w szczególności poprzez kierowanie
wniosków do sądu o ukaranie i nakładanie mandatów karnych na osoby odpowiedzialne za
nielegalne zatrudnianie.
Problem nielegalnego zatrudniania celem ograniczenia kosztów działalności
gospodarczej i zwiększenia zysku dotyczy głównie obywateli polskich. W zakresie legalności
zatrudnienia kontrole PIP pokazują, że naruszenia występują we wszystkich badanych
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obszarach. Skala nieprawidłowości jest porównywalna z latami ubiegłymi. Nadal na wysokim
poziomie utrzymuje się wskaźnik zatrudniania bez umowy o pracę i bez zgłoszenia do
ubezpieczenia społecznego oraz liczba zgłoszeń pracobiorców do ubezpieczenia
społecznego z naruszeniem obowiązujących terminów. Kontrole przeprowadzone w 2019r.
przez inspektorów pracy wykazały, że 602 osoby świadczyły pracę nielegalnie
w szczególności zaś 35 osób świadczyło pracę bez potwierdzenia na piśmie rodzaju
i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę, a 537 osób świadczyło pracę bez
zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego lub zostali zgłoszeni do ubezpieczenia
społecznego z opóźnieniem.
Podmioty kontrolowane są coraz bardziej świadome ciążących na nich obowiązków
związanych z powierzaniem pracy innym osobom fizycznym, a fakt naruszenia prawa nie
wynika w wielu przypadkach z niewiedzy, lecz niestety bywa skutkiem świadomego
działania. Występowaniu nieprawidłowości sprzyjają także obowiązujące regulacje prawne,
które pozwalają pracodawcom z jednej strony poszukiwać tańszych rozwiązań kosztem
pracobiorców (powierzając pracę na podstawie umów cywilnoprawnych), z drugiej w sposób skuteczny unikać odpowiedzialności za nielegalne zatrudnianie.
Niestety nie wypracowano dotychczas rozwiązań systemowych, które mogłyby zahamować
proces zatrudniania w szarej strefie.
Dążenie do ograniczania kosztów osobowych widoczne jest też w podstawowym
obszarze aktywności zawodowej tj. przy zatrudnianiu osób w oparciu o stosunek pracy.
W szczególności dotyczy to stosowania przepisów o czasie pracy, w tym w zakresie wypłaty
należności za pracę wykonaną ponad ustawowe normy czasu pracy. Kontrole
w tym zakresie przeprowadzone w 2019 r. nie wskazują, aby skala naruszeń tych przepisów
uległa poprawie w stosunku do lat ubiegłych. Nadal dominują naruszenia polegające na
nierealizowaniu obowiązku dokumentowania czasu pracy, a zwłaszcza na nierzetelnej
rejestracji tego czasu. Działania zmierzające do ukrycia faktycznego czasu pracy mają na
celu uniknięcie konieczności wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe lub wypłatę
świadczeń bez żadnego ewidencjonowania, co nie tylko nie zabezpiecza finansowo
pracowników po upływie ich aktywności zawodowej, ale również uszczupla dochody budżetu
państwa. Ponadto w celu uniknięcia konieczności dodatkowej zapłaty za godziny
nadliczbowe wykorzystuje się również luki i niespójności obowiązujących regulacji prawnych,
przykładowo w zakresie zmiany harmonogramów pracy. W konsekwencji tego rodzaju
naruszenia utrudniają też dochodzenie roszczeń pracowniczych przed sądami pracy,
a także skuteczną kontrolę organów PIP.
Na szczęście nie zawsze tak jest, co ilustrują efekty środków prawnych
zastosowanych przez inspektorów pracy w celu wyegzekwowania wypłaty zaniżonego
wynagrodzenia za pracę, w tym za pracę w godzinach nadliczbowych - również ,,ukrytych’’
w oficjalnie prowadzonej dokumentacji pracowniczej, a wykazanej kontrolami
inspektorów pracy.
Łącznie w okresie sprawozdawczym na terenie działania OIP w Białymstoku
pracodawcy wypłacili 4.243.069,34zł dla 4.715 pracowników, z czego najwięcej w wyniku
realizacji wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, dotyczących m.in. naliczenia
i wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia za pracę nadliczbową (308 pracodawców, do
których skierowano wystąpienia wypłaciło 3.672 pracownikom zaniżone należności na kwotę
2.795.950,26 zł), a wzrost wyegzekwowanych na rzecz pracowników świadczeń ze stosunku
pracy jest efektem skutecznych kontroli inspektorów pracy.
Należy zaznaczyć, że łączna kwota wynagrodzenia i innych należności
pracowniczych wypłaconych w wyniku realizacji środków prawnych jest o ponad połowę
wyższa od kwot uzyskanych w 2018 roku (2.735.580zł).
Pomimo wzrostu kwoty wyegzekwowanych wynagrodzeń, wyniki kontroli
przeprowadzonych w 2019r. nie wskazują na pogorszenie stanu praworządności w tym
zakresie, a wynika to z danych dotyczących stosowania podstawowego środka prawnego
w celu wyegzekwowania wypłaty wynagrodzenia, jakim jest decyzja ,,płacowa’’. Ze względu
na uwarunkowania prawne, w praktyce taka decyzja najczęściej stosowana jest wobec
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pracodawców mających problemy finansowe uniemożliwiające terminową wypłatę
wynagrodzenia. Dane statystyczne wskazują, że podobnie jak w roku 2018, również w 2019
widoczna jest mniejsza liczba pracodawców, do których kierowane były nakazy wypłacenia
wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń (odpowiednio 26 i 28 pracodawców).
Dotychczas, do 2017 roku, liczba pracodawców, do których je kierowano, oscylowała
w granicach 43- 46. Mniejsza liczba pracodawców, do których kierowano nakazy wypłaty
wynagrodzenia wynika głównie z poprawy ogólnej sytuacji ekonomicznej rzutującej na
możliwości finansowe większości pracodawców i to właśnie wpływa na ocenę stanu ochrony
pracy w tym zakresie.
W roku sprawozdawczym kontynuowano również kontrole w zakresie wypłaty
minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.
Kontrole te wykazały, że regulacje ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
zasadniczo zostały przyjęte do stosowania przez zleceniodawców i usługodawców
województwa podlaskiego, chociaż jednak w dalszym ciągu w tym zakresie dochodzi do
naruszeń przepisów prawa.
Kontynuowane były także kontrole stosowania ustawy z dnia 10 stycznia 2018r.
o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Wyniki kontroli wskazują,
że niewielu przedsiębiorców w 2019r. naruszyło przepisy ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (6,8% objętych kontrolami). Naruszenia te, za
wyjątkiem 1 sklepu wielkopowierzchniowego, dotyczyły niewielkich sklepów osiedlowych lub
zlokalizowanych w małych miejscowościach. Oczywiście w niedziele i święta zgodnie
z prawem czynne były sklepy, w których handel prowadzili właściciele. Biorąc pod uwagę
wykładnię ustawy, nie były też kwestionowane przypadki prowadzenia handlu przez
członków rodziny właścicieli. Otwarte były też sklepy korzystające z licznych wyłączeń
ustawowych od zakazu handlu. Należy przy tym zauważyć, że większość placówek
handlowych, w których prowadzona jest sprzedaż artykułów spożywczo- przemysłowych,
powołuje się na wyłączenie z art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy, zgodnie z którym zakaz handlu nie
obowiązuje w placówkach pocztowych.
Jednym z istotniejszych zadań realizowanych w 2019 r. była kontrola przestrzegania
przepisów Kodeksu pracy przy zawieraniu umów terminowych. Wśród istotnych naruszeń
najczęściej wykazywanych w trakcie kontroli były nieprawidłowości dotyczące zatrudniania
pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony których łączny czas trwania
przekraczał 33 miesięcy. Inne nieprawidłowości miały charakter formalny.
Kontrole prowadzone w pozostałych obszarach prawnej ochrony pracy nie wykazały
szczególnie istotnych naruszeń prawa na większą skalę. Dotyczy to w szczególności
przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych, ochronie pracowników młodocianych
i uprawnieniach związanych z rodzicielstwem. Na podstawie wyników kontroli i niewielkiej
liczby skarg w tym obszarze stwierdzić można, że przepisy te są generalnie przestrzegane.
W przypadku skarg uzasadnione jest twierdzenie, że stan przestrzegania przepisów
prawa pracy i legalności zatrudnienia znajduje swoje odzwierciedlenie zarówno w liczbie
rozpatrywanych przez inspektorów pracy skarg pracowniczych, jak i w problemach w nich
zawartych. W 2019r. inspektorzy pracy zbadali pod względem zasadności 889 skarg
i wniosków dotyczących naruszania uprawnień pracowniczych Spośród nich za całkowicie
lub częściowo zasadne uznano 55% skarg, a za całkowicie niezasadne - 26% (część miała
charakter sporny). Zdecydowanie dominowały w tych skargach problemy dotyczące
niewypłacenia różnego rodzaju świadczeń, związanych najczęściej z czasem pracy, w tym
z pracą w godzinach nadliczbowych i podróżami służbowymi. Natomiast w tych obszarach,
gdzie kontrole nie wykazywały naruszeń przepisów na znaczną skalę również skarg było
niewiele (przykładowo 10 w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem,
z czego 2 zasadne).
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Pod koniec 2019r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 października
2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, realizując nowe zadanie kontrolne nałożone
na Państwową Inspekcję Pracy przeprowadzono dwie pilotażowe kontrole dotyczące
realizacji przez pracodawców obowiązków wynikających z ustawy. Kontrole te nie wykazały
nieprawidłowości. Mając na uwadze początkową fazę stosowania przepisów ustawy
o pracowniczych planach kapitałowych, trudno jest dokonać analizy i oceny stosowania
przepisów prawa w tym zakresie. Będzie to możliwe w kolejnym sprawozdaniu z działalności
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku.
Generalnie, pomimo nie stwierdzenia w części obszarów prawnej ochrony pracy
istotnych nieprawidłowości, trudno uznać, że stan przestrzegania przepisów prawa pracy
w 2019 (podobnie jak w latach poprzednich) jest zadawalający. Ocena ta wynika głównie ze
skali naruszeń przepisów bezpieczeństwa pracy, a także przepisów dotyczących legalności
zatrudnienia oraz czasu pracy.
Należy też wskazać, że w celu poprawy stanu praworządności Okręgowy Inspektorat
Pracy w Białymstoku, poza działaniami kontrolno- nadzorczymi, prowadził także szeroko
rozumiane przedsięwzięcia w obszarze prewencji i promocji mające na celu przybliżenie
wiedzy z zakresu prawa pracy, jak i promowanie wśród pracodawców dobrych praktyk w tym
zakresie. W 2019 roku podobnie jak w latach poprzednich na terenie działania OIP
w Białymstoku realizowano liczne programy prewencyjno- informacyjne i konkursy kierowane
nie tylko do pracodawców i osób wykonujących pracę, ale również absolwentów,
bezrobotnych, młodzieży szkolnej, studentów i rolników indywidualnych. Przepisy prawa
pracy promowano w mediach, zwłaszcza w prasie i rozgłośniach radiowych.
Pracownicy OIP prowadzili szkolenia partnerów społecznych, działaczy związkowych
i społecznych inspektorów pracy, w tym uczestnicząc w comiesięcznych spotkaniach
szkoleniowych Klubu Społecznego Inspektora Pracy działającego przy Zarządzie Regionu
Podlaskiego NSZZ ,,Solidarność’’.
Podejmowane działania zarówno kontrolno- nadzorcze, jak i prewencyjne
niewątpliwie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanu
praworządności w stosunkach pracy, dlatego też kontynuowane będą w kolejnych latach.
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Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. - kontrole i środki prawne
( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )
L I C Z B A
decyzji
Wyszczególnienie

w tym:

kontroli
1)

ogółem
1

2

4

prac

wstrzymania

nakazujących

pracowników

eksploatacji

wypłatę

do innych

maszyn

świadczeń

5

prac
6

7

pieniężnych
8

decyzji

wniosków

zaprzestania
działalności
9

wystąpień

2)

3)

w wystąpie-

poleceń4)

niach
10

11

12

2 995

12 479

254

141

428

103

0

2 142

11 763

463

76
8
533
9
28

449
39
3 392
46
242

5
1
37
1
2

8
1
27
1
1

7
0
203
0
6

0
0
22
0
0

0
0
0
0
0

55
4
401
4
20

352
13
2 120
5
75

3
0
87
0
0

6. Budownictwo

686

3 386

183

88

145

27

0

407

1 676

74

7. Handel i naprawyc)

759

2 607

15

7

26

19

0

550

3 019

118

8. Transport i gospod. magaz.

139

329

1

1

3

10

0

119

803

10

9. Zakwaterow. i usługi gast.d)

132

362

2

1

4

10

0

101

621

26

31

55

0

0

0

0

0

28

144

7

0
0
2
3
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
16
16
1
1
0
0
0
0
0
0

3
0
1
0
0
0
11
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
23
72
102
35
69
55
19
60
0
0
2

61
152
398
539
334
551
408
119
363
0
0
10

1
2
6
25
14
16
43
1
25
0
0
5

1.
2.
3.
4.
5.

OGÓŁEM, w tym:

3

wstrzymania

skierowania

Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo
Górnictwo, wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie energiia)
Dostawa wodyb)

10. Informacja i komunikacja

11. Finanse i ubezpieczeniae)
21
18
0
12. Obsługa rynku nieruchom.
29
89
0
13. Działalność profesjonalnaf)
101
420
3
14. Usługi administrowaniag)
121
261
4
15. Administracja publicznah)
38
179
0
16. Edukacja
123
139
0
17. Opieka zdrowot. i pom. społ.
61
194
0
18. Kultura, rozrywka i rekr.
23
52
0
19. Pozostała działaln. usług.
73
212
0
20. Gospodarstwa domowei)
0
0
0
21. Organizacje eksterytorialnej)
0
0
0
22. Nieokreślona działalność
4
8
0
a)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
b)
Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja
c)
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle
d)
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
e)
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
f)
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
g)
Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca
h)
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne
i)
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
j)
Organizacje i zespoły eksterytorialne

Źródło: dane PIP

1) łączna liczba decyzji inspektorów pracy wydanych na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,7 ustawy o PIP;
2) łączna liczba decyzji okręgowych inspektorów pracy wydanych na podstawie art.11 pkt 5 ustawy o PIP;
3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP.
4) łączna liczba poleceń inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP.

Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. - kontrole i środki prawne
( wg wielkości zatrudnienia )
L I C Z B A
decyzji
Wyszczególnienie

w tym:
kontroli

skierowania
ogółem1)

wstrzymania

pracowników

prac

do innych
prac

1

OGÓŁEM,2 w tym
zakłady o
zatrudnieniu:

wstrzymania
eksploatacji
maszyn

nakazujących
wypłatę
świadczeń

decyzji

wniosków

zaprzestania
działalności

3)

wystąpień

2)

w wystąpie-

poleceń4)

niach

pieniężnych

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 995

12 479

254

141

428

103

0

2 142

11 763

463

1.

1-9

1 802

6 893

178

105

195

47

0

1 253

6 360

212

2.

10 - 49

755

3 679

55

22

122

49

0

558

3 402

160

3.

50 - 249

312

1 444

18

13

94

7

0

233

1 489

68

4

250 i powyżej

126

463

3

1

17

0

0

98

512

23

1) łączna liczba decyzji inspektorów pracy wydanych na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,7 ustawy o PIP;
2) łączna liczba decyzji inspektorów pracy wydanych na podstawie art.11 pkt 5 ustawy o PIP;
3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP;
4) łączna liczba poleceń inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP;

Źródło: dane PIP

Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. - kontrole i środki prawne
( wg form własności )
L I C Z B A
decyzji
w tym:
Wyszczególnienie

kontroli

ogółem1)

skierowania

wstrzymania

nakazujących

wstrzymania

pracowników

eksploatacji

wypłatę

prac

do innych

maszyn

świadczeń

prac
1

2

OGÓŁEM, w tym:
1. Sektor publicznya)

decyzji

wniosków

zaprzestania

wystąpień

3)

działalności2)

w wystąpie-

poleceń4)

niach

pieniężnych

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2 995

12 479

254

141

428

103

0

2 142

11 763

463

233

721

1

3

20

9

0

160

1 161

47

ogółem, w tym własność:
1. państwowa
2. samorządowa
3. mieszana
2. Sektor prywatnyb)

53

176

0

0

1

0

0

42

324

5

176
4

534
11

1
0

3
0

19
0

0
9

0
0

115
3

824
13

39
3

2 745

11 690

253

138

408

94

0

1 969

10 542

409

ogółem, w tym własność:
1. prywatna krajowa

3.

2524

10737

246

134

365

75

0

1801

9595

350

2. prywatna zagraniczna

103

506

6

2

11

7

0

81

541

42

3. prywatna mieszana

118

447

1

2

32

12

0

87

406

17

17

68

0

0

0

0

0

13

60

7

Sektor mieszany

zrównoważonyc)
4. Nieokreślona własność
a)

sektor publiczny obejmuje podmioty stanowiące własność państwową, jednostek samorządu terytorialnego oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego;
sektor prywatny obejmuje podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową, zagraniczną oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego;
c)
sektor mieszany zrównoważony obejmuje własność mieszaną między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego.
b)

1) łączna liczba decyzji inspektorów pracy wydanych na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,7 ustawy o PIP;
2) łączna liczba decyzji okręgowych inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 5 ustawy o PIP.
3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP.
4) łączna liczba poleceń inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP.

Źródło: dane PIP

Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. - wykroczenia i przestępstwa
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )
L I C Z B A
ujawnionych wykroczeń
w tym:

Wyszczególnienie
ogółem

objętych
mandatami

1

2

OGÓŁEM, w tym:
1.

Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo

2.

Górnictwo, wydobywanie

3.

Przetwórstwo przemysłowe

4.

Wytwarzanie energiia)

5.

Dostawa wody

6.

Budownictwo

b)

c)

7.

Handel i naprawy

8.

Transport i gospod. magaz.

9.

d)

Zakwaterow. i usługi gast.

10. Informacja i komunikacja
11. Finanse i ubezpieczenia

e)

12. Obsługa rynku nieruchom.
13. Działalność profesjonalna
14. Usługi administrowania

f)

g)

15. Administracja publiczna

h)

podjętych środków prawnych

objętych

objętych

nałożonych

skierowanych

wnioskami

środkami

mandatów

wniosków do sądu

do sądu

wychowawczymi

zawiadomień

zastosowanych
środków
wychowawczych

prokuratury o
przestępstwach

3

4

5

6

7

8

9

10

2 367

1 628

92

647

663

31

363

24

35

32

1

2

16

1

2

0

2

2

0

0

1

0

0

0

476

341

15

120

138

5

73

3

6

6

0

0

5

0

0

0

26

20

0

6

10

0

4

0

659

566

14

79

238

5

50

4

526

292

33

201

114

8

110

5

169

132

4

33

45

2

16

2

94

64

5

25

25

3

10

3

16

6

2

8

3

1

5

0

10

10

0

0

3

0

0

0

9

2

0

7

2

0

4

1

49

17

3

29

11

2

15

1

76

42

5

29

17

1

18

1

39

15

0

24

5

0

13

0

16. Edukacja

38

15

5

18

6

1

10

4

17. Opieka zdrowot. i pom. społ.

61

35

0

26

11

0

11

0

18. Kultura, rozrywka i rekr.

5

0

0

5

0

0

4

0

19. Pozostała działaln. usług.

65

31

5

29

13

2

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

6

0

0

1

0

20. Gospodarstwa domowe

i)

21. Organizacje eksterytorialnej)
22. Nieokreślona działalność
a)

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
b)
Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja
c)
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle
d)
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
e)
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Źródło: dane PIP

f)

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
g)
Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca
h)
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne
i)
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
j)
Organizacje i zespoły eksterytorialne

Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. - wykroczenia i przestępstwa
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
( wg wielkości zatrudnienia )
L I C Z B A
ujawnionych wykroczeń
w tym:

Wyszczególnienie
ogółem

objętych
mandatami

1

2

podjętych środków prawnych

objętych

objętych

nałożonych

wnioskami

środkami

mandatów

do sądu

wychowawczymi

skierowanych

zastosowanych

wniosków do

środków

sądu

wychowawczych

zawiadomień
prokuratury o
przestępstwach

3

4

5

6

7

8

9

10

2 367

1 628

92

647

663

31

363

24

1-9

1 381

933

52

396

383

18

220

15

2.

10 - 49

627

438

32

157

177

8

83

5

3.
4

50 - 249
250 i powyżej

249
110

193
64

1
7

55
39

66
37

1
4

36
24

3
1

OGÓŁEM, w tym zakłady o
zatrudnieniu:
1.

Źródło: dane PIP

Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 r. - wykroczenia i przestępstwa
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
( wg form własności )
L I C Z B A
ujawnionych wykroczeń
w tym:

Wyszczególnienie
ogółem

objętych
mandatami

1

1.

2

podjętych środków prawnych

objętych
wnioskami
do sądu

objętych
środkami
wychowawczymi

nałożonych
mandatów

skierowanych

zastosowanych

wniosków do

środków

sądu

wychowawczych

zawiadomień
prokuratury o
przestępstwach

3

4

5

6

7

8

9

10

OGÓŁEM, w tym:

2 367

1 628

92

647

663

31

363

24

Sektor publicznya)

115

48

5

62

22

3

32

7

1. państwowa

32

0

1

31

0

1

14

1

2. samorządowa

80
3

45
3

4
0

31
0

20
2

2
0

18
0

6
0

2 235

1 574

82

579

639

27

330

17

ogółem, w tym własność:

3. mieszana
2.

Sektor prywatnyb)
ogółem, w tym własność:

1 980

1 389

55

536

572

16

298

15

2. prywatna zagraniczna

136

109

8

19

32

3

15

1

3. prywatna mieszana

119

76

19

24

35

8

17

1

17

6

5

6

2

1

1

0

1. prywatna krajowa

3.
4.

Sektor mieszany
zrównoważonyc)
Nieokreślona własność

a)

sektor publiczny obejmuje podmioty stanowiące własność państwową, jednostek samorządu terytorialnego oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego;
sektor prywatny obejmuje podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową, zagraniczną oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego;
c)
sektor mieszany zrównoważony obejmuje własność mieszaną między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego.
b)

Źródło: dane PIP

