Szanowni Państwo,
zapraszam do zapoznania się
ze sprawozdaniem z działalności
Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Białymstoku za rok 2020.
Miniony rok był szczególny pod wieloma względami, stan pandemii spowodowanej
przez SARS-CoV-2 w sposób znaczący wpłynął na nasze życie prywatne i zawodowe. Wiele
osób z najbliższego nam grona osobiście odczuło skutki tej choroby.
Epidemia SARS-CoV-2 wpłynęła również na działalność kontrolną inspektorów pracy.
Z jednej strony uczyliśmy się wykonywać zadania w reżimie sanitarnym, z drugiej strony
staraliśmy się realizować misję urzędu w zakresie ochrony praw pracowniczych.
Pomimo tych trudnych uwarunkowań kontrole były przeprowadzane, tyle,
że w mniejszej liczbie niż zaplanowano przed epidemią.
W minionym roku inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 2.308 kontroli w 2.086
podmiotach - najwięcej w branżach zajmujących się handlem i naprawami, przetwórstwem
przemysłowym oraz budownictwem. W kontrolowanych podmiotach świadczyło pracę 80.856
osób. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali łącznie 7.899
decyzji, z czego 380 decyzji związanych było z koniecznością usunięcia bezpośrednich
zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących, a 47 odnosiło się do obowiązku wypłaty
wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy.
Poza wymienioną działalnością kontrolno- nadzorczą prowadzone były działania
prewencyjne i edukacyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa i kultury pracy oraz
podnoszenie świadomości prawnej zarówno wśród pracowników, jak i osób
przygotowujących się dopiero do podjęcia pierwszej pracy. Ze względu na ograniczenia
wynikające z pandemii, w 2020 roku, w odróżnieniu od lat ubiegłych działalność ta była
bardzo ograniczona.
Cieszy nas fakt, że pomimo wynikających z epidemii problemów w funkcjonowaniu
gospodarki, stan przestrzegania przepisów podlegających kontroli PIP nie uległ pogorszeniu.
Wiemy wszyscy, że epidemia szybko nas nie opuści, jednak w tym stanie musimy
nauczyć organizować się stosownie do istniejących potrzeb.
Państwowa Inspekcja Pracy nadal pragnie być instytucją, która poza działalnością
kontrolną będzie informować i doradzać w obszarach prawa pracy. W tym działaniu chcemy
wspierać zarówno pracowników, jak i partnerów społecznych oraz pracodawców.
Pragnę również złożyć podziękowania pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Białymstoku, którzy szybko potrafili dostosować się do nowych warunków i realizować
z zaangażowaniem zadania ustawowe.
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 2007 r. 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 2020 roku uchwalono istotne zmiany w przepisach prawa pracy
Rok 2020, ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, związanego
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19
przyniósł wiele zmian i ograniczeń dotyczących m.in. rynku pracy. Podyktowane zmiany
przepisów miały za zadanie przede wszystkim wprowadzanie nowych rozwiązań
wspierających pracowników i pracodawców, miedzy innymi w celu zachowania ciągłości
zatrudnienia. Dotychczasowe prawa i obowiązki pracowników i pracodawców zostały
częściowo zmodyfikowane, poprzez wcielenie w życie nowych możliwości jak i wymagań.
Nowe rozwiązania prawne wprowadzone na czas epidemii, zwane „tarczami
antykryzysowymi’’ zawarte zostały w ustawie z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i kolejnych ustawach zmieniających.
Najistotniejsze zmiany w zakresie przepisów prawa pracy dotyczyły:
-

-

wprowadzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej, czyli pracy świadczonej poza
miejscem jej stałego wykonywania,
umożliwienia udzielania przez pracodawcę zaległego urlopu wypoczynkowego bez jego
zgody,
umożliwienia zawierania z przedstawicielami porozumień dotyczących wprowadzenia
przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy wraz z obniżeniem
wynagrodzenia,
zawieszenie wykonywania niektórych obowiązków w zakresie lekarskich badań
okresowych pracowników i modyfikacja wymogów dotyczących badań wstępnych,
zawieszenie wykonywania obowiązków w zakresie okresowych szkoleń bhp,
nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki
godzinowej przysługującej zleceniobiorcom i świadczącym usługi.

* * *
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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 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 2020r.
zatrudnionych było 97 pracowników, z czego zadania ustawowe, skonkretyzowane
programem działania Państwowej Inspekcji Pracy, na obszarze działania Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku wykonywało 68 inspektorów pracy.
Spośród 97 pracowników, 92 legitymuje się wykształceniem wyższym, z tego:
- ukończyło kierunki administracyjne
- 10 pracowników, tj. 11%,
- ukończyło kierunki prawnicze
- 30 pracowników, tj. 32%,
- ukończyło kierunki techniczne
- 41 pracowników, tj. 45%,
- ukończyło kierunki inne
- 11 pracowników, tj. 12%.
W 2020 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku w wyniku naboru
na aplikację inspektorską zatrudniono 2 osoby.
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INFORMACJE OGÓLNE - REALIZACJA ZADAŃ OKRĘGOWEGO
INSPEKTORATU PRACY
Zadania okręgu w 2020r. realizowane były na podstawie:
1. Długofalowego programu działania PIP na lata 2019-2021 określającego zadania
kontrolne i prewencyjne w zakresie:
- ograniczenia zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania
bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy,
- bezpieczeństwa w wytypowanych zakładach o wysokiej skali zagrożeń,
- bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej
awarii przemysłowej,
- przestrzegania przepisów BHP dotyczących organizacji pracy w miejscach, gdzie może
występować atmosfera wybuchowa,
- bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, w których występuje narażenie na czynniki
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
- bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa,
- ograniczania zagrożeń w zakładach rolnych z uwzględnieniem legalności zatrudnienia.
2. Planu rocznego w zakresie:
- bezpieczeństwa pracy w budownictwie,
- bezpiecznego organizowania pracy w leśnictwie,
- kontroli wypłacania wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki
godzinowej osobom świadczącym prace na podstawie umów zlecenia i umów
o świadczenie usług,
- kontroli wyrobów w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi
(dyrektywami nowego podejścia) - ze szczególnym uwzględnieniem obrabiarek do metali
oraz wyposażenia pracowników w środki ochrony zabezpieczające przed upadkiem
z wysokości,
- kontroli warunków pracy osób niepełnosprawnych,
- ograniczania zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji wózków jezdniowych z napędem
silnikowym,
- przestrzegania przepisów BHP przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem
pracowników na hałas,
- przestrzegania przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych (PPK),
- zmniejszenia skali nadużyć w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach
właściwych dla stosunku pracy,
- opieki zdrowotnej - przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym BHP,
- edukacji - przestrzegania przepisów prawa pracy.
3. Programów informacyjno-prewencyjnych w zakresie:
- kampanii prewencyjno-kontrolnej w latach 2019-2021 skierowanej do wybranej branży
przetwórstwa spożywczego, pod hasłem „Dobry przepis na bezpieczeństwo”,
- programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”,
- programu prewencyjnego „Prewencja wypadkowa”,
- programu prewencyjno-informacyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu
zawodowego w miejscu pracy”,
- programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP”,
- działań prewencyjno-promocyjnych w rolnictwie indywidualnym „Szanuj życie!
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”,
- działań informacyjno-edukacyjnych w budownictwie,
- konkursów promujących pożądane postawy w zakresie ochrony pracy oraz innych
stałych działań w zakresie promocji ochrony pracy,
- działań edukacyjno-informacyjnych „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”.
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4. Zadań własnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku:
Kontrole przestrzegania przepisów oraz działania w zakresie:
- bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń energetycznych w zakładach różnych branż,
- przestrzegania przepisów o czasie pracy przez pracodawców prowadzących działalność
w dziedzinie kultury i sztuki,
- przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i prawa pracy przez
podmioty branży hotelarskiej.
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DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO- NADZORCZA
KONTROLE I ŚRODKI PRAWNE - DANE LICZBOWE
Realizując zadania ustawowe Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy pracy
naszego Okręgu przeprowadzili w 2020 roku ogółem 2.308 kontroli, w ramach których
skontrolowano 2.086 podmiotów gospodarczych, w przeważającej większości będących
pracodawcami. Kontrolami objęto ogółem 80.856 osób wykonujących pracę zarobkową.

handel i naprawy
budownictwo

24%

29%

przetwórstwo przemysłowe
transport i gospodarka
magazynowa
zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne
kultura, rozrywka, rekreacja

4%
5%

5%
5%

15%
15%

administracja publiczna
pozostałe

Wykres. Struktura skontrolowanych podmiotów w 2020 roku

Ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników przeprowadzono:
 1.323 kontrole w zakładach zatrudniających od 1 do 9 zatrudnionych,
 623 kontrole w zakładach zatrudniających od 10 do 49 zatrudnionych,
 229 kontroli w zakładach zatrudniających od 50 do 249 zatrudnionych,
 50 kontroli w zakładach zatrudniających powyżej 250 zatrudnionych.
Od lat przeważająca większość kontroli, tj. 83,79%, to kontrole w sektorze prywatnym, co
wynika z istniejącej struktury mapy gospodarczej naszego regionu.

10% 2%

kontroli w zakładach
zatrudniających od 1 do 9
zatrudnionych
kontroli w zakładach
zatrudniających od 10 do 49
zatrudnionych

28%

60%

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

Wykres. Struktura kontroli ze względu na liczbę zatrudnionych pracowników
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Liczba kontroli i ich efekty na przestrzeni lat 2020-2018
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Wykres. Liczba kontroli i ich efekty na przestrzeni lat 2020-2018

Decyzje inspektorów pracy wydane w wyniku kontroli
Podstawowym środkiem prawnym stosowanym w działalności kontrolnej są decyzje
nakazowe wynikające ze stwierdzonych w związku z przeprowadzonymi kontrolami
nieprawidłowości w zakresie prawa pracy.
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy wydali ogółem 7.899 decyzji
nakazowych, w tym 5.442 decyzje na piśmie i 2.457 decyzji ustnych.
Rodzaj decyzji

Liczba

% ogółu

Decyzje ogółem, w tym:
Na piśmie
Ustne
Ze względu na formę zastosowanych środków w tym
zakresie:
Decyzje z ustalonym terminem wykonania
Decyzje 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

7.899
5.442
2.457

100
69
31

5.384

68,17

2.087

26,42

132
154
94

1,67
1,95
1,19

1

0,01

47

0,59

563

Tabela. Struktura wydanych decyzji w 2020 roku
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Najwięcej decyzji nakazowych skierowano do pracodawców prowadzących
działalność w przetwórstwie przemysłowym - 24,09%, w handlu i naprawach - 23,33% oraz
w budownictwie - 22,18%.
W ramach ogólnej liczby wydanych decyzji, 132 dotyczyły wstrzymania prac ze
względu na stwierdzenie bezpośrednich zagrożeń życia lub zdrowia. Mając nieznaczny
udział w ogólnej liczbie wydanych decyzji, to jest 1,67% jednak środek prawny
o szczególnym znaczeniu i ciężarze gatunkowym. Jego zastosowanie wskazuje jednoznacznie na zaistnienie bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia osób wykonujących
pracę. Działanie inspektorów w tym zakresie 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 tych ze skutkiem śmiertelnym.
Wśród sytuacji, które dość często powodowały konieczność decyzyjnego wstrzymania prac
należy wymienić głównie 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 wstrzymujące prace wydano głównie w zakładach następujących branż:
- budownictwo - 67%,
- rolnictwo i leśnictwo - 10%,
- przetwórstwo przemysłowe oraz handel i naprawy po 8%.
Około 58% ogólnej liczby wydanych decyzji adresowanych było do firm zatrudniających
do 9 osób.
W analizowanym roku 2020 stwierdzono, że decyzje skierowania pracowników
do innych prac stanowią środek prawny także o niewielkim, procentowym udziale (1,19%)
w stosunku do wszystkich wydanych decyzji. W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy
wydali 94 takie decyzje obejmujące 155 pracowników. Decyzje takie wydawano
w sytuacjach zatrudnienia przy pracach wzbronionych, szkodliwych lub niebezpiecznych,
w tym pracobiorców bez odpowiednich kwalifikacji.
Decyzje dotyczące skierowania do innych prac wydano przede wszystkim w zakładach
następujących branż:
- budownictwo - 50%,
- przetwórstwo przemysłowe - 19%,
- rolnictwo i leśnictwo - 17%,
- handel i naprawy - 4%.
Około 74% ogólnej liczby wydanych decyzji adresowanych było do firm zatrudniających do 9
osób.
Wydano również 154 decyzje dotyczące wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń.
Najczęściej dotyczyły one nieprawidłowości w zakresie:
 eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych - 137 decyzji,
 organizacji stanowisk i procesów pracy - 13 decyzji.
Decyzje dotyczące wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń wydano głównie
w zakładach następujących branż:
- przetwórstwo przemysłowe - 51%,
- budownictwo - 32%,
- handel i naprawy - 7%.
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Wystąpienia i polecenia inspektorów pracy
W 2020 roku kontrolujący skierowali do pracodawców 1.430 wystąpień zawierających
7.468 wniosków, w tym 195 wniosków dotyczących legalności zatrudnienia oraz wydali 263
polecenia.
Pracodawcy zatrudniający do 9 pracowników otrzymali najwięcej wniosków i poleceń
ustnych, tj. 60,40%. W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to 28,91%.
Do pracodawców będących w grupie zatrudnienia od 50 do 249 pracowników skierowano
8,85% przedmiotowych środków prawnych. Natomiast wielkie zakłady, zatrudniające
powyżej 250 osób, stanowiły tutaj już tylko 1,84%.
Najwięcej wniosków i poleceń ustnych zostało skierowanych do zakładów następujących
branż:
- handel i naprawy - 26,55%,
- przetwórstwo przemysłowe - 17,13%,
- budownictwo - 10,43%.
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, zmierzających do poprawy
praworządności w kontrolowanych zakładach były wydawane na poziomie porównywalnym
z ilością wydanych decyzji.
Największą liczbę środków prawnych skierowano do pracodawców zatrudniających
do 9 pracowników, tj. 58,32 % decyzji nakazowych oraz 60,40% wniosków w wystąpieniach.
W przedziale zatrudnienia od 10 do 49 osób było to odpowiednio 29,37% decyzji
nakazowych oraz 28,91% wniosków w wystąpieniach. Do pracodawców będących w grupie
zatrudnienia od 50 do 249 pracowników skierowano natomiast 9,09% decyzji nakazowych
oraz 8,85% wniosków w wystąpieniach. Wielkie zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób,
stanowiły tutaj już tylko 3,22% wydanych decyzji nakazowych oraz 1,84% wniosków
w wystąpieniach.

WNIOSKI DO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH O PODWYŻSZENIE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

Wobec pracodawców, u których w trakcie
dwóch kolejnych kontroli stwierdzono rażące
naruszenia przepisów BHP, w roku 2020
skierowano 3 wnioski do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych 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.
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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 2020 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku inspektorzy pracy ujawnili
ogółem 1.394 wykroczenia. W stosunku do sprawców tych czynności zastosowano 617
środków prawnych, w tym:
- 15 wniosków o ukaranie (2,4%);
- 362 mandaty karne (58,7%);
- 240 środków oddziaływania wychowawczego (38,9%).
Szczegółowe dane liczbowe w tym zakresie przedstawiają się w sposób następujący:
w tym:
Wykroczenia
Podstawa prawna wykroczenia
we wnioskach
w środkach
ogółem
w mandatach
o ukaranie
wychowawczych
art. 281 Kodeksu pracy
241
4
165
72
art. 282 Kodeksu pracy
327
19
207
101
art. 283 Kodeksu pracy
676
12
474
190
art. 12 a ustawy o zakładowym
funduszu świadczeń socjalnych
art. 119 , 120, 121, 122 ustawy o
promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy
art. 8e ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę
art. 10 ust. 1 ustawy o ograniczeniu
handlu w niedziele i święta oraz
niektóre inne dni

Suma

4

-

1

3

105

5

66

34

31

3

18

10

10

-

8

2

1.394

43

939

412

Ze szczegółowej analizy danych statystycznych wynika, że stosowane przez
inspektorów pracy środki prawne, podobnie jak w roku 2019, najczęściej dotyczyły
wykroczeń wskazanych w następujących przepisach: art. 283 § 1, art. 282 § 1 pkt 1, 281
pkt 1, 2, 5 Kodeksu pracy oraz art. 120 oraz 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 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta
oraz w niektóre inne dni stanowi w roku 2020 niewielki margines popełnionych wykroczeń ujawniono jedynie 10 wykroczeń w roku 2020 (14 w roku 2019; 40 w roku 2018).
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
go do pracy.
Jeżeli zaś chodzi o naruszenia przepisów i zasad bhp dotyczyły one 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.
Uwzględniając przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ujęciu najczęściej występujących naruszeń, wskazać należy wykroczenia polegające na:
powierzeniu cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy oraz niedopełnieniu
obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłaceniu ich w przewidzianym
przepisami terminie.
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WNIOSKI O UKARANIE KIEROWANE DO SĄDÓW
W 2020r. inspektorzy pracy skierowali do sądów ogółem 15 wniosków o ukaranie
przeciwko 13 pracodawcom, 1 osobie działającej w imieniu pracodawcy oraz 1 osobie
kierującej pracą innych osób u pracodawcy.
W szczególności ze względu na ograniczenia w działalności kontrolnej obowiązującej
w roku 2020, liczba złożonych wniosków przez inspektorów pracy jest o ponad połowę
mniejsza niż w roku 2019 (31 wniosków).
Spośród skierowanych 15 wniosków o ukaranie, do dnia sporządzenia sprawozdania
sądy rozpatrzyły 12 wniosków. W wyniku ich rozpatrzenia orzeczono 12 kar grzywien.
W roku 2020 sądy wydały rozstrzygnięcia w formie wyroku nakazowego
aż w 11 sprawach (ok. 73% spraw wniesionych; podobnie do lat ubiegłych - w roku 2019 79%, w 2018 - 74%). Niewątpliwie można częściowo przyjąć, że tendencja ta świadczy
o właściwym dokumentowaniu przez organy Państwowej Inspekcji Pracy okoliczności
popełnienia wykroczenia w dokumentacji dołączanej do wniosku o ukaranie. Wyrokami
nakazowymi orzeczono grzywny na łączną kwotę 21.900,00 zł.
W żadnym przypadku w roku sprawozdawczym sąd nie wydał postanowienia
odmawiającego wszczęcia postępowania. Sądy nie wydały też wyroków uniewinniających ani
umarzających postępowanie.

POSTĘPOWANIE MANDATOWE
Mandaty karne nakładano - podobnie jak w roku ubiegłym - głównie za wykroczenia
przewidziane przepisem art.283 § 1 Kodeksu pracy.
W roku 2020 inspektorzy pracy nałożyli na obwinionych, którzy popełnili 939
wykroczeń, 362 grzywny w drodze mandatów karnych na łączną kwotę 403.300,00 zł (w roku
2019 - przy popełnieniu 1.627 wykroczeń ukarano 663 mandatami). Niewątpliwie na liczbę
mandatów karnych nałożonych na podmioty w 2020 roku wpływ miały decyzje
o ograniczeniu działalności kontrolnej.
Grzywny w drodze mandatu karnego najczęściej nakładano na pracodawców
i przedsiębiorców nie będących pracodawcami, a także na osoby działające
w imieniu pracodawcy lub zleceniodawcy - ogółem 314 oraz inne osoby kierujące pracą osób
zatrudnionych - 48.
Należy stwierdzić, iż, tak jak w latach ubiegłych, w 2020r., mandaty karne były
środkiem sankcyjnym najczęściej wykorzystywanym przez inspektorów pracy - stanowiły one
59% ogółu zastosowanych środków prawnych (w roku 2019 - 63%, 2018 - 56%, 2017 55%). Nakładano je zwłaszcza za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz za niewypłacanie pracownikom należnych im świadczeń pieniężnych - głównie
wynagrodzeń za pracę, a także za nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy.
Średnia wysokość grzywny orzeczonej w postępowaniu mandatowym, przypadająca
na 1 mandat utrzymuje się na niemal takim samym poziomie jak w latach ubiegłych
i wyniosła w 2020 r. około 1114,00 zł. Kwota ta jest tylko nieznacznie wyższa w porównaniu
do średniej kwoty grzywny nałożonej w drodze mandatu w okresie objętym sprawozdaniem
w roku poprzednim (1103,00 zł).
W roku 2020 nie doszło do uchylenia żadnej z nałożonych przez inspektora pracy
grzywien w drodze mandatów karnych.
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INFORMACJA O ZASTOSOWANYCH ŚRODKACH
WYCHOWAWCZYCH
W roku 2019 inspektorzy pracy w 240 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.).
Środki wychowawcze stosowano głównie w razie popełnienia wykroczeń z art. 283
§ 1 oraz art. 282 § 1 pkt 1, art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy, a także z art. 119, art. 120 oraz 122
ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Przesłankami stosowania środków wychowawczych były zazwyczaj nadzwyczajne
okoliczności towarzyszące popełnieniu wykroczenia (np.: niska szkodliwość społeczna
popełnionego czynu, brak przyczynienia się do powstania szkody), jak również takie
właściwości osobiste sprawcy, które pozwalają mieć uzasadnioną nadzieję
na przestrzeganie przez niego porządku prawnego w przyszłości.
W 2020 roku nie bez znaczenia dla podejmowanych decyzji o zastosowaniu środków
wychowawczych była sytuacja finansowa, w której, z powodu pandemii znaleźli
się przedsiębiorcy oraz ich chęć do utrzymania stanu zatrudnienia jak najmniej
odbiegającego od stanu sprzed pandemii.
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ZAWIADOMIENIA PROKURATURY O PODEJRZENIU
POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
W 2020 roku inspektorzy pracy złożyli do prokuratury 30 zawiadomień
o podejrzeniu popełnienia przestępstw z następujących artykułów kodeksu karnego:
- art.225 § 2 kk - 18 (utrudnianie działalności inspektora pracy),
- art.218 § 1a kk - 4 (złośliwe lub uporczywe naruszanie uprawnień pracowniczych),
- art.225 § 2 kk i art.218 § 1a kk - 1 (utrudnianie działalności inspektora pracy i złośliwe
lub uporczywe naruszanie uprawnień pracowniczych),
- art.45 ustawy o systemie oceny zgodności - 4,
- art.220 § 1 kk - 1 (narażenie na utratę zdrowia lub życia),
- art.270 § 1 kk - 1 (podrobienie lub przerobienie dokumentu),
- art. 271 § 1 kk - 1 (potwierdzenie nieprawdy w dokumencie),
W porównaniu do roku 2019, pomimo ograniczenia działalności kontrolnej ze względu
na stan epidemii, liczba zawiadomień prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
wzrosła o 6. Jest to spowodowane w szczególności większą liczbą przypadków utrudniania
działalności organom PIP (w 2019 roku skierowano 11 zawiadomień z art. 225 § 2 kk).
Prokuratura w 3 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.
We wszystkich przypadkach odmowy wszczęcia dochodzenia inspektorzy pracy
po zapoznaniu się z uzasadnieniami uznali za zasadne złożenie zażalenia na postanowienie
prokuratora. Zażalenia te nie zostały uwzględnione przez prokuraturę i w związku z tym
zostały przekazane do sądu. W 1 przypadku sąd uwzględnił zażalenie, natomiast
w 2 podtrzymał postanowienia prokuratury o ich nieuwzględnieniu.
Na 30 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuratura powiadomiła
o wszczęciu 23 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa (dochodzeń).
W 7 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 (2 zażalenia) i art.218 § 1a kk (1 zażalenie). W wyniku
rozpatrzenia zażaleń w 1 przypadku prokuratura nie uwzględniła zażalenia i zostało ono
przekazane do sądu (sprawa dotychczas nierozstrzygnięta przez sąd). Rozstrzygnięcie
w sprawie pozostałych 2 zażaleń nie zostało do czasu sporządzenia sprawozdania
przekazane inspektorowi pracy.
Odnośnie pozostałych zawiadomień do prokuratury rozstrzygnięcia jeszcze
nie zapadły.
Prokuratorzy w 4 przypadkach skierowali akt oskarżenia do sądu (3 z art.225
§ 2 kk i 1 z art.45 ustawy o systemie oceny zgodności), a w 1 przypadku wniosek
o warunkowe umorzenie postępowania. Prawomocne wyroki sądu 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 2020 inspektorzy pracy na terenie naszego okręgu zbadali okoliczności i przyczyny
120 wypadków przy pracy, z których 11 to były jeszcze wypadki zaistniałe w 2019 roku.
Kontrolami objęto również 9 zdarzeń, które po zakończeniu ustaleń nie zostały uznane za
wypadki przy pracy.
W zbadanych wypadkach w okresie sprawozdawczym poszkodowanych było łącznie
116 osób, w tym:
- 16 osób poniosło śmierć,
- 23 osób doznało ciężkiego uszkodzenia ciała,
- 77 osób doznało lekkich obrażeń ciała.
W tym w wyniku 2 wypadków zbiorowych poszkodowanych było 7 osób, w tym 1 osoba
odniosła ciężkie, a 6 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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Poszkodowani wg sekcji i działów gospodarki
W roku 2020 najwięcej poszkodowanych ze zdarzeń zgłoszonych zanotowano
w zakładach prowadzących działalność (wg PKD):
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Wykresy. Poszkodowani wg sekcji i działów gospodarki

Poza wskazanymi na wykresach działami gospodarki narodowej w roku 2020 na
terenie naszego województwa odnotowano również po jednym zdarzeniu ze skutkiem
śmiertelnym w branżach:
- rolnictwo i leśnictwo,
- działalność związana z utrzymaniem porządku,
- górnictwo i wydobywanie,
- edukacja,
- usługi administrowania,
- działalność nieokreślona.
Podstawowe informacje, jakie wynikają z powyższych zestawień wskazują na fakt,
że nadal większość wypadków przy pracy na terenie naszego województwa kumulują cztery
wskazane na wykresach branże gospodarki narodowej.
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Musi natomiast budzić niepokój fakt dużego wzrostu liczby wypadków ze skutkiem
śmiertelnym. W okresie od 2013 roku nie notowaliśmy na terenie województwa tylu
zdarzeń z tą kwalifikacją skutków wypadku. W stosunku do ostatniego roku nastąpił wzrost
o ponad 45%.

Ze względu na wielkość zatrudnienia wypadki zbadane w 2020 rejestrowano
w następujących grupach zakładów:
małych (do 9 pracowników) - 25,0% ogółu, w tym: 7 śmiertelnych i 8 ciężkich
(2019 - 39,69% ogółu, w tym: 6 śmiertelnych i 6 ciężkich)
(2018 - 23,53% ogółu, w tym: 5 śmiertelnych i 8 ciężkich)

-

średnich (od 10 do 49 pracowników) - 37,07% ogółu, w tym: 5 śmiertelnych
i 6 ciężkich
(2019 - 17,56% ogółu, w tym: 1 śmiertelny i 9 ciężkich)
(2018 - 21,32% ogółu, w tym: 2 śmiertelne i 5 ciężkich)

-

dużych (od 50 do 249 zatrudnionych) - 19,82% ogółu, w tym: 1 śmiertelny i 7 ciężkich
(2019 - 28,52% ogółu, w tym: 3 śmiertelne i 3 ciężkie)
(2018 - 30,15% ogółu, w tym: 3 śmiertelne i 9 ciężkich)

-

wielkich (od 250 pracowników) - 18,11% ogółu wypadków, w tym: 3 śmiertelne
i 2 ciężkie
(2019 - 14,50% ogółu wypadków, w tym: 1 śmiertelny i 1 ciężki)
(2018 - 25,0% ogółu, w tym: 2 śmiertelne i 7 ciężkich)
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Uczestnictwo inspektora pracy w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków
przy pracy powodujących ciężkie lub śmiertelne urazy osoby poszkodowanej oraz
przy wypadkach zbiorowych wynika z mocy ustawy o PIP, natomiast prowadząc dodatkowo
szeroką ocenę pozostałych dokumentacji powypadkowych weryfikujemy jej jakość
w celu wskazania nieprawidłowości w postępowaniu zespołów powypadkowych.
W roku 2020 inspektorzy pracy przeprowadzili 139 kontroli w 131 zakładach,
w trakcie których dokonali oceny 245 dokumentacji powypadkowych dotyczących wypadków
przy pracy, z których 22 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. Jako szczególnie naganne należy też wskazać
nieprawidłowości dotyczące:
- częściowego obciążania poszkodowanego ,,winą’’ za zaistniały wypadek, w sytuacji gdy
rzeczywistą winę ponosił pracodawca,
- ukrywania wypadków tj. nie przystępowania do ustalania przyczyn i okoliczności
wypadków do czasu rozpoczęcia kontroli przez inspektora pracy w tym zakresie.
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ZAŁATWIANIE SKARG I WNIOSKÓW
W 2020r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wpłynęły 1.124 skargi,
wnioski i anonimy (w 2019 – 1.428).
Spośród skarg, które wpłynęły, 132 przekazano zgodnie z właściwością miejscową
do innych okręgowych inspektoratów pracy.
W wyniku analizy treści 66 skarg i wniosków skarżącym udzielono odpowiedzi
o braku właściwości rzeczowej organów Państwowej Inspekcji Pracy do podejmowania
działań w zakresie wskazanym w skargach. W 33 przypadkach skarżący wycofali złożone
wcześniej skargi.
Z kolei ze 155 skarg anonimowych - 115 pozostawiono bez rozpatrzenia,
a 17 skierowano do wykorzystania przez inspektorów pracy w działalności kontrolnej.
Z uwagi na utrudnianie lub wręcz uniemożliwienie inspektorom pracy podjęcia
czynności kontrolnych przez pracodawców (niestawianie się pomimo wezwań)
lub istniejące szczególne okoliczności w danej sprawie, utratę statusu pracodawcy
lub wskazanie podmiotów, które nie podlegają kontroli PIP, ewentualnie w związku
z brakiem zgody na ujawnienie danych osobowych w tych przypadkach, w których
ze względu na charakter poruszanych w skardze naruszeń była ona niezbędna lub brak
pełnomocnictwa osoby, na rzecz której składano skargę lub wniosek, a także,
gdy skarżący nie wskazał naruszeń prawa pracy (nawet po wezwaniu do uzupełnienia)
- w 27 przypadkach nie było możliwe rozpatrzenie zasadności złożonych skarg
i wniosków.
Do czasu sporządzenia niniejszego sprawozdania zbadano pod względem
zasadności 602 skargi i wnioski dotyczące naruszania uprawnień pracowniczych
(109 skarg jest w trakcie rozpatrywania).
Za całkowicie lub częściowo zasadne uznano 372 skargi - (62%), a za całkowicie
niezasadne uznano 147 skarg (24%). Ponadto w 83 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 roszczeń na drodze postępowania sądowego.
W wyniku złożonych skarg przeprowadzono 405 kontroli w 373 podmiotach.
W skargach złożonych w 2020 roku, skarżący poruszyli 1.377 problemów
wskazując, na ich zdaniem, naruszanie przepisów prawa pracy.
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

01.01.2020 r.- 31.12.2020 r.
Ogółem

Zasadne

47

18

23
3
21
7
3
11
42
63
260
116
1

8
0
1
4
1
1
11
13
49
38
0
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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
Praca tymczasowa
Dyskryminacja, mobbing, molestowanie

5
554
84
31
14
39
14
1
38

1
179
26
12
7
7
6
0
0

Uwaga: suma liczby problemów poruszonych w skargach ujętych w zestawieniu
nie odpowiada liczbie skarg, które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Białymstoku, co wynika z faktu, że poszczególne skargi najczęściej obejmowały po kilka
problemów i zarzutów naruszeń przepisów prawa pracy.
Szczegółowe zestawienia zagadnień poruszanych w skargach wskazują, że podobnie
jak w poprzednich latach, również w 2020 r. najwięcej problemów w nich podnoszonych
dotyczyło niewypłacania przez pracodawców wynagrodzeń i innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy (na 1377 problemów poruszanych w 402 skargach 554
z nich dotyczyły tego zagadnienia, co stanowi aż 40% ogółu (w roku 2019 - 41%).
Ponadto w 84 skargach (26 z nich uznano za zasadne) wskazywano na
niewypłacenie należności z tytułu minimalnej stawki godzinowej przysługującej osobom
świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
Do pracodawców, u których potwierdzono zasadność zarzutów w tym obszarze,
skierowano przewidziane prawem środki prawne, w tym wystąpienia i polecenia dotyczące
wyeliminowania różnego rodzaju uchybień, w szczególności w zakresie
naliczenia
i wypłacenia poszczególnych należności ze stosunku pracy. W efekcie zastosowanych
środków prawnych (decyzji, wniosków i poleceń) pracodawcy wypłacili łącznie 1.257.799zł
tytułem wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 726 pracownikom.
Inne problemy poruszane w skargach nie przekraczały w swoim zakresie 20% ogółu
zagadnień.
260 problemów (18% ogółu podniesionych w skargach, w roku 2019 - 19%)
dotyczyło szeroko pojętego „stosunku pracy”, a w szczególności nieprawidłowości
w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, z czego 49 uznano za zasadne
Nadal dominuje tendencja dotycząca najczęściej zgłaszanego zarzutu w tym obszarze,
a jest nim brak potwierdzenia na piśmie zawartej umowy o pracę. Taki problem zgłoszono
aż 110 razy. Ta tematyka w znaczącej większości przypadków dotyczyła branży
budowlanej, gastronomii i handlu oraz związanych z tym krótkotrwałych potrzeb
pracodawców na świadczenie pracy zarobkowej.
220 problemów (16% ogółu problemów) poruszonych w skargach dotyczyło naruszeń
w zakresie warunków pracy, w tym 57 z nich uznano za zasadne (co stanowi 26% tych, które
zostały podniesione w skargach w tym zakresie). Należy zaznaczyć, że również w tym
obszarze często skarżący w jednej skardze wskazywali po kilka rodzajów naruszeń
przepisów i zasad BHP.
W tej grupie naruszeń w szczególności zgłaszano problemy dotyczące złego stanu
pomieszczeń pracy i higieniczno-sanitarnych, braku lub niewłaściwie przeprowadzonych
szkoleń BHP oraz badań lekarskich, a także braku dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych.
Ponadto w 23 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, nieprawidłowościami przy
rejestrowaniu wypadków przy pracy oraz powiadamianiu o nich organów PIP, przy czym
jedynie 8 skarg uznano za zasadne lub częściowo zasadne.
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Następna pod względem liczebności grupa zagadnień dotyczyła czasu pracy,
tj.: w skargach poruszono 116 problemów (8,4% ogółu) związanych z czasem pracy, z czego
38 uznano za zasadne. Podobnie jak w przypadku innych grup problemów
charakterystyczne jest to, że skarżący w jednej skardze wskazywali po kilka
nieprawidłowości. 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.
Kolejna grupa problemów pochodzi z zakresu udzielania urlopów wypoczynkowych
w ilości 39 (2019 - 37). W 7 przypadkach potwierdzono zasadność skarg.
W skargach poruszono też 38 zagadnień dotyczących mobbingu, molestowania
i dyskryminacji w stosunkach pracy. W 20 skargach problemy dotyczyły mobbingu,
w 2 - molestowania (o innym charakterze niż seksualne), w 16 - dyskryminacji.
Nie potwierdzono zasadności żadnej z tych skarg.
Z kolei 31 problemów zawartych w skargach dotyczyły zagadnień legalności
zatrudnienia (z tego 9 zarzutów uznano za zasadne). W znaczącej większości skargi te
obejmowały nieprawidłowości w zakresie: niezgłoszenia lub nieterminowego zgłoszenia do
ubezpieczenia społecznego osoby zatrudnionej lub osoby wykonującej inną pracę
zarobkową oraz naruszeń związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.
W pozostałym zakresie tematycznym złożone skargi miały charakter jednostkowy.
W związku z zasadnością problemów poruszonych we wszystkich skargach
inspektorzy pracy wydali nakazy zawierające ogółem 141 decyzji (w tym 19 decyzji
płacowych). Do dnia dzisiejszego pracodawcy zrealizowali 100 decyzji poprawiając warunki
pracy pracownikom bądź wypłacając wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
ze stosunku pracy na rzecz łącznie 1 389 pracowników.
Inspektorzy wystosowali również do pracodawców 113 wystąpień zawierających
łącznie 302 wnioski, które dotyczyły łącznie 1 233 pracowników. Do dnia dzisiejszego
pracodawcy poinformowali o zrealizowaniu 209 wniosków zawartych w wystąpieniach,
przywracając naruszony porządek prawny w stosunku do łącznie 1 464 pracowników
i wypłacając w sumie 319 898 zł na rzecz 511 pracowników.
W wyniku działalności kontrolno-nadzorczej związanej z rozpatrywaniem zasadności
skarg inspektorzy pracy nałożyli na pracodawców 60 grzywien w drodze mandatów karnych
na łączną kwotę 67 900 złotych, a także skierowali 5 wniosków do sądu o ukaranie.
W 24 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego.
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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 2020
w zakresie legalności zatrudnienia obywateli polskich przeprowadzono 596 kontroli
w 576 podmiotach, a kontrolami objęto 4.397 osób.
W 2020r. przeprowadzono niemal o połowę mniej kontroli niż latach ubiegłych,
jednakże ich wyniki wskazują, że prowadzący działalność w dalszym ciągu decydują się na
nielegalizowanie wykonywania pracy przez osoby fizyczne. Kontrolowani bardzo często
okazywali również zdziwienie, że w dobie panującej pandemii koronowirusa inspektorzy
pracy przeprowadzali czynności kontrolne.
Podobnie jak w latach ubiegłych dobór zakładów do kontroli najczęściej wynikał
z zaplanowanych działań i rozpoznania inspektorów pracy, część natomiast wynikała
ze skarg i wniosków, które były zgłaszane do OIP w Białymstoku. Niektóre kontrole
zainicjowane były wnioskami innych urzędów i organów m.in.:
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - 5 kontroli,
- Powiatowego Urzędu Pracy - 4 kontrole,
- Policji - 3 kontrole,
- Prokuratury - 1 kontrola.
Najwięcej kontroli przeprowadzono w branżach: handel i naprawy, budownictwo
i przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, transport
i gospodarka magazynowa, rolnictwo i leśnictwo.
W branżach wymienionych powyżej inspektorzy pracy stwierdzali najwięcej
nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia
i wykonywania innej pracy zarobkowej.
Kontrole przeprowadzone w 2020r. przez inspektorów pracy wykazały, że na 4.397
osób objętych kontrolą legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich
stwierdzono, że 350 osób świadczyło pracę nielegalnie w tym:
 51 osób świadczyło pracę bez potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków zawartej
z pracownikiem umowy o pracę,
 325 osób świadczyło pracę bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego lub osoby
zostały zgłoszone do ubezpieczenia społecznego z opóźnieniem,
 23 osoby nie wywiązały się z obowiązku poinformowania PUP 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. Podobnie jak
w latach ubiegłych, 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
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w udowodnieniu, że zamiarem zatrudniania na podstawie umowy ustnej jest obejście
przepisów ubezpieczeniowych i podatkowych.
W zakresie niezgłaszania lub nieterminowego zgłaszania pracowników lub osób
świadczących pracę na podstawie umów zlecenia do ubezpieczeń społecznych, inspektorzy
pracy stwierdzali, 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.
Inspektorzy pracy ustalili również, że w zakresie przekazywania do ZUS należnych
składek wynikających z ubezpieczenia społecznego, w tym składek na fundusz pracy,
pracodawcy szukając oszczędności zwlekają z opłaceniem należnych składek wynikających
z ubezpieczeń społecznych. W większości przypadków przedsiębiorcy posiadający
zaległości w opłacaniu składek wynikających z ubezpieczeń społecznych, w tym składki na
fundusz pracy, przekazywali nieopłacone składki na fundusz pracy w wyniku poleceń
ustnych wydawanych przez inspektorów pracy podczas kontroli lub przekazywali zaległe
składki na fundusz pracy 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.
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 2020r.
skierowali do kontrolowanych przedsiębiorców 25 poleceń oraz 195 wystąpień zawierających
288 wniosków.
W związku z naruszeniem przepisów dotyczących legalności zatrudnienia inspektorzy
pracy stwierdzali przypadki popełniania wykroczeń w tym zakresie, w związku z powyższym:
 w stosunku do 31 osób winnych popełnienia wykroczeń inspektorzy pracy zastosowali
postępowanie mandatowe na łączną kwotę ok. 38.000,00 zł - w tym:
- 21 pracodawców na łączną kwotę na kwotę ok. 26.400,00 zł,
- 9 osób działających w imieniu pracodawców na łączną kwotę na kwotę
ok. 10.600,00 zł,
- 1 przedsiębiorcę niebędącego pracodawcą na kwotę ok. 1.000,00 zł.
 w stosunku do 2 osób inspektorzy pracy skierowali wnioski do sądu o ukaranie (sąd
orzekł kary grzywny w łącznej kwocie ok. 3 500 zł),
 w stosunku do 10 osób zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w tym:
- 5 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku,
- 3 pracodawców,
- 1 osoby działającej w imieniu pracodawcy,
- 1 przedsiębiorcy niebędącego pracodawcą,
Zdaniem inspektorów pracy wyeliminowanie przypadków nielegalnego zatrudniania byłoby
łatwiejsze, gdyby:
 warunki zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych musiałyby
być potwierdzone na piśmie przed podjęciem zatrudnienia (tak jak w przypadku
umów o pracę),
 obowiązek zgłaszania do ubezpieczenia społecznego musiałby być spełniony przed
dopuszczeniem do pracy (zarówno w odniesieniu do umów o pracę jak też umów
zlecenia),
 umowy o dzieło objęte byłyby obowiązkiem zgłoszenia do ubezpieczenia
społecznego, co przyczyniłoby się do wyeliminowania nadużyć związanych
z zawieraniem tego typu umów.
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KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCÓW
Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w okresie
od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. inspektorzy pracy przeprowadzili 171 kontroli
w 167 podmiotach, które powierzyły pracę 863 cudzoziemcom. Kontrolami objęto
zagadnienia związane z legalnością pobytu cudzoziemców, wykonywaniem pracy przez
cudzoziemców oraz przestrzeganiem procedur związanych z uzyskaniem zezwoleń
na pracę.
Struktura kontrolowanych podmiotów wg branż:
 budownictwo - 44 kontrole,
 przetwórstwo przemysłowe - 32 kontrole,
 handel i naprawy - 22 kontrole,
 transport i gospodarka magazynowa - 19 kontroli,
 zakwaterowanie i usługi gastronomiczne - 19 kontroli,
 usługi administrowania - 15 kontroli,
 pozostałe - 18 kontroli.
Z analizy dokumentacji pokontrolnej i obserwacji podlaskiego rynku pracy wynika,
że pracodawcy - przedsiębiorcy - rolnicy, w dalszym ciągu dosyć często powierzają pracę
cudzoziemcom, w związku z brakiem pracowników niewykwalifikowanych 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 jest największe zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych
pracowników do prostych prac budowlanych.
W podmiotach objętych kontrolą na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Białymstoku w 2020r. nielegalnie pracę świadczyło 145 cudzoziemców w tym:
- 94 obywateli Białorusi, którym:
o w 3 przypadkach przedsiębiorcy powierzyli pracę na podstawie umów
niepotwierdzonych na piśmie,
o w 15 przypadkach powierzano pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę,
o w 77 przypadkach powierzano pracę na innym stanowisku lub na innych
warunkach niż warunki określone w zezwoleniu na pracę,
- 45 obywateli Ukrainy, którym:
o w 17 przypadkach przedsiębiorcy powierzyli pracę na podstawie umów
niepotwierdzonych na piśmie,
o w 9 przypadkach powierzano pracę bez wymaganych zezwoleń na pracę,
o w 21 przypadkach powierzano pracę na innym stanowisku lub na innych
warunkach niż warunki określone w zezwoleniu na pracę,
- 4 obywateli Gruzji, którym przedsiębiorcy powierzyli pracę bez wymaganego zezwolenia
na pracę,
- 1 obywatel Rosji, któremu przedsiębiorca powierzył pracę na podstawie umowy
niepotwierdzonej na piśmie oraz bez zezwolenia na pracę,
- 1 obywatel Uzbekistanu, któremu przedsiębiorca powierzył pracę bez potwierdzonej na
piśmie umowy.
Ze względu na panującą epidemię i związane z tym ograniczenia w funkcjonowaniu
gospodarki, a tym samym w zatrudnianiu cudzoziemców, oraz ograniczenia w działalności
kontrolnej PIP, porównywanie danych z kontroli w roku 2020 do roku poprzedniego
z przyczyn oczywistych wskazuje na zmniejszenie zarówno liczby kontroli, jak i wykrywanych
nieprawidłowości, co obrazuje poniższe zestawienie.

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2020
str. 27

Skala nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców - porównanie z rokiem 2019.
2019
357
Liczba kontroli
1.738
Liczba cudzoziemców objętych kontrolą
388
Liczba cudzoziemców nielegalnie wykonujących pracę

2020
171
863
145

W wyniku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy stwierdzono szereg
nieprawidłowości w zakresie naruszeń przepisów dotyczących legalności zatrudnienia
cudzoziemców, wśród których najczęściej występowały przypadki dotyczące:
- nieterminowego dokonywania zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych,
- nieterminowego odprowadzania składek na Fundusz Pracy,
- powierzenia pracy cudzoziemcom na warunkach niezgodnych z uzyskanym zezwoleniem
na pracę,
- powierzenia pracy cudzoziemcom na warunkach niezgodnych w oświadczeniu
o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń w PUP,
- niepotwierdzenia z cudzoziemcami umów na wykonanie pracy w formie pisemnej,
- powiadomienia na piśmie właściwych Powiatowych Urzędów Pracy o niepodjęciu pracy
przez cudzoziemca, z naruszeniem 7 dniowego terminu liczonego od dnia rozpoczęcia
pracy określonego w ewidencji oświadczeń,
- powiadomienia na piśmie właściwych Powiatowych Urzędów Pracy o podjęciu pracy
przez cudzoziemca później, niż w dniu rozpoczęcia pracy.
W związku z naruszeniem przepisów w zakresie legalności zatrudnienia
cudzoziemców inspektorzy pracy stwierdzali przypadki popełnienia wykroczeń w tym
zakresie. W związku z powyższym:
- w stosunku do 28 osób winnych popełnienia wykroczeń inspektorzy zastosowali
postępowanie mandatowe, na łączną kwotę ok. 32.200,00zł,
- w stosunku do 2 pracodawców inspektorzy pracy skierowali wnioski do sądu o ukaranie,
w odniesieniu do których sąd orzekł kary grzywny w łącznej kwocie ok. 1.400,00zł,
- w stosunku do 8 przedsiębiorców zastosowano środek oddziaływania wychowawczego.

STOSUNEK PRACY
UMOWY TERMINOWE
W zakresie oceny przestrzegania przepisów dotyczących umów terminowych w roku
sprawozdawczym przeprowadzono kontrole u 24 pracodawców (zatrudniających łącznie 601
osób, w tym 491 pracowników).
Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach prowadzących działalność
w branżach handel i naprawy (20,83%) oraz przetwórstwo przemysłowe (16,67%)
i w sektorze kultury, rozrywki i rekreacji (16,67%).
Nieprzestrzeganie unormowań dotyczących umów terminowych ujawniono podczas
18 kontroli (75% przeprowadzonych w tym zakresie).
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 33 miesiące
(art.251 § 1 K.p.). Nieprawidłowości te stwierdzono u 50% skontrolowanych pracodawców
i stanowiły one 50% wszystkich naruszeń objętych zakresem tematycznym umów
terminowych. Liczba ich nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednimi latami (w 2019 r.
stwierdzono naruszenie przepisów w tej materii u 56% skontrolowanych pracodawców).
Inspektorzy w związku z powyższym kierowali do pracodawców zarówno wnioski
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profilaktyczne (np. zobowiązujące do zaprzestania zawierania umów z przekroczeniem
dopuszczalnego limitu - skierowano 5 takich wniosków), jak i nakładające obowiązek uznania
wykonywania przez poszczególnych pracowników pracy, w oparciu o umowy na czas
nieokreślony (skierowano 9 takich wniosków).
W zakresie zawierania umów na okres próbny liczba nieprawidłowości
była nieznaczna (stwierdzono je jedynie w 3 skontrolowanych podmiotach).
Pozostałe naruszenia, które zostały ujawnione w toku kontroli objęły kwestie
co do zasady bardziej formalne, ale także mające wpływ na kształtowanie stosunków
prawnych (w szczególności dotyczące jednostronnego „aneksowania” umów terminowych
przez pracodawców).
Żaden z inspektorów pracy nie stwierdził w 2020r. 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.
Nadmienić należy, ze w 2020r. 79 pracodawców dokonało 586 zgłoszeń zawarcia
2.899 umów niepodlegających limitom umów terminowych.
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 18 wystąpień,
zawierających łącznie 28 wniosków, które dotyczyły 40 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 18 wniosków, zawartych w 11 wystąpieniach.
W szczególności w wyniku realizacji 9 wniosków 17 pracownikom, z którymi zawarte były
umowy na czas określony z przekroczeniem dopuszczalnych limitów potwierdzono fakt
świadczenia przez pracownika pracy w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas
nieokreślony.

BADANIE PRAWIDŁOWOŚCI CYWILNOPRAWNYCH FORM ZATRUDNIENIA
W 2020r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku, realizując temat
,,Przestrzeganie zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na
istnienie stosunku pracy” przeprowadzono 306 kontroli u 303 pracodawców
i przedsiębiorców. Liczba pracujących w tych podmiotach to 8.531 zatrudnionych osób,
w tym 6.047 pracowników, 2.376 osób wykonujących pracę na podstawie umów
cywilnoprawnych i 71 osób wykonujących pracę w ramach samozatrudnienia.
Podczas 50 kontroli inspektorzy pracy zakwestionowali zawarte w tych podmiotach
umowy cywilnoprawne uznając, że w przypadku zbadanych umów pracodawcy
lub przedsiębiorcy powinni byli zawrzeć umowę o pracę.
W 2020 roku wśród najczęściej wymienianych powodów zawierania umów
cywilnoprawnych w sytuacji istnienia cech stosunku pracy, pracodawcy wskazywali głównie
ograniczenia w prowadzeniu działalności w poszczególnych branżach ze względu na
zagrożenia epidemiczne związane z SARS-CoV-2, a w konsekwencji brak stabilności małych
przedsiębiorstw w aspekcie ekonomicznym. Kolejną przyczyną podawaną przez
pracodawców były skomplikowane procedury otrzymania pomocy. Przepisy zawarte w tzw.
tarczy antykryzysowej w ocenie przedsiębiorców są niejasne i skomplikowane,
a oczekiwanie na decyzje i przekazanie środków jest zbyt długie.
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Podobnie jak w poprzednich latach wymieniali:
- chęć krótkotrwałego sprawdzenia umiejętności zgłaszających się do pracy osób,
- brak na rynku pracy wykwalifikowanych pracowników, najczęściej w zakresie stanowisk
robotniczych, a w konsekwencji niechęć do „stałego zatrudniania” osób bez pożądanych
kwalifikacji,
- łatwość w sposobie rozwiązania umowy cywilnoprawnej,
- aspekt ekonomiczny, minimalizowanie kosztów, które powstają przy zatrudnianiu
na podstawie umowy o pracę, postrzegane jako zbyt wysokie i zbędne.
Inspektorzy pracy wskazywali ponadto na następujące przyczyny:
- „zacieranie się” granicy pomiędzy formami zatrudnienia, gwarantowana stawka
godzinowa (jej wysokość) oraz pewność otrzymania wynagrodzenia z tytułu umowy
zlecenia, co najmniej raz w miesiącu spowodowały, że sami zleceniobiorcy decydują się
na taką formę współpracy,
- potrzeba doraźnego zarobku przez osoby w stosunkowo młodym wieku,
- 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).
Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w trakcie, oraz po zakończeniu czynności
kontrolnych inspektorzy pracy, w przypadku 50 kontroli skierowali do kontrolowanych
podmiotów 56 środków prawnych, w tym:
- 45 wniosków zawartych w 41 wystąpieniach,
- 11 poleceń.
Skierowane środki prawne dotyczyły 77 osób, w tym:
- wnioski zawarte w wystąpieniach dotyczyły 62 osób,
- polecenia regulowały podstawę prawną zatrudnienia 15 osób.
Za popełnione wykroczenia inspektorzy pracy nałożyli na pracodawców mandaty
karne w łącznej wysokości 20.200 zł. W jednym przypadku skierowano wniosek do sądu
o ukaranie. Sąd wyrokiem nakazowym, na osobę winną popełnionych wykroczeń nałożył
grzywnę w wysokości 3.000zł (wyrok prawomocny).
Z informacji przesłanych przez pracodawców o sposobie i terminie wykonania
wystąpień oraz ustaleń inspektorów pracy sprawdzających realizację wydanych środków
prawnych wynika, że potwierdzono zatrudnienie na podstawie umów o pracę 56 osobom,
z którymi uprzednio zawarte były umowy cywilnoprawne.
Z uwagi na zagrożenia epidemiczne związane z SARS-CoV-2 i związane z tym
ograniczenia w funkcjonowaniu zarówno gospodarki, jak i organów państwowych, w tym PIP
i sądów w 2020r. inspektorzy pracy nie wnosili powództw o ustalenie istnienia stosunku
pracy i nie było też przypadków wstąpienia inspektora pracy do toczącego się postępowania
za zgodą powoda.
Czynności kontrolne przeprowadzone w 2020r. w ramach realizacji tematu
„Przestrzegania zakazu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na
istnienie stosunku pracy” wykazały, że skala naruszeń regulacji prawa pracy, dotyczących tej
materii jest nadal duża, a najwięcej nieprawidłowości występuje w małych
(do 9 zatrudnionych) i średnich podmiotach (od 10 do 49 zatrudnionych).
W ocenie kontrolujących stwierdzone naruszenia przepisów w tym zakresie
nie noszą, co do zasady, znamion złośliwego działania przedsiębiorców. W 2020r.
większości przypadków wiązało się z sytuacją społeczno- ekonomiczną podyktowaną
w znacznej mierze ograniczeniami w prowadzeniu działalności w poszczególnych branżach
ze względu na zagrożenia epidemiczne. Ponadto zleceniobiorcy bardzo często podkreślali
pozytywne aspekty ekonomiczne niepracowniczych form zatrudnienia oraz znaczną
elastyczność w rozwiązywaniu łączącego strony stosunku prawnego. Dotyczyło to głównie
osób młodych wchodzących na rynek pracy.
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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.
W okresie sprawozdawczym realizując zadanie z harmonogramu w zakresie
przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń
ze stosunku pracy na terenie działania OIP w Białymstoku, przeprowadzono 75 kontroli
w 75 podmiotach. U kontrolowanych pracodawców pracę świadczyło ogółem 7.128 osób,
w tym 6.463 pracowników, w tym 4.163 kobiet, 14 młodocianych i 218 osób z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności.
W zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy kontrole wykazały:
- nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy - stwierdzono
w 36 kontrolach,
- nieprawidłowości w zakresie określania systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy,
okresów rozliczeniowych czasu pracy - stwierdzono w 22 kontrolach,
- powtórne zatrudnienie w tej samej dobie pracowniczej - stwierdzono w 19 kontrolach,
- nieprawidłowości w zakresie ustalenia rozkładu czasu pracy pracownika
i poinformowanie pracownika o obowiązującym go rozkładzie czasu pracy - stwierdzono
w 13 kontrolach,
- nieprawidłowości dotyczące zapewnienia przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy
w przyjętym okresie rozliczeniowym - stwierdzono w 13 kontrolach,
- nieprawidłowości w zakresie zapewniania odpoczynku dobowego - stwierdzono
w 6 kontrolach i tygodniowego - w 3 kontrolach,
- nieprawidłowości dotyczące stosowania systemu przerywanego czasu pracy stwierdzono w 5 kontrolach,
- nie zapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy stwierdzono w 4 kontrolach,
- nieprawidłowości dotyczące trybu wprowadzenia rozkładu czasu pracy, o którym mowa
w art. 1401 k.p.- stwierdzono w 4 kontrolach,
nieprawidłowości dotyczące stosowania rozkładu czasu pracy, o którym mowa
w art. 1401 k.p. na wniosek pracownika - stwierdzono w 4 kontrolach,
- zatrudnianie pracowników z przekroczeniem dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych
przeciętnie w tygodniu - stwierdzono w 3 kontrolach,
W zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę i innych
świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy kontrole wykazały następujące nieprawidłowości:
- nieterminowa wypłata wynagrodzenia - stwierdzono w 33 kontrolach,
- nieprawidłowości dotyczące wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy stwierdzono w 23 kontrolach,
- nie wypłacenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia
normy dobowej - stwierdzono w 16 kontrolach,
- nie wypłacenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych z tytułu przekroczenia
przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy- stwierdzono w 12 kontrolach,
- nieprawidłowości dotyczące potrącenia z wynagrodzenia - stwierdzono w 11 kontrolach,
- nieprawidłowości dotyczące ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia
roboczego oraz pranie odzieży roboczej- stwierdzono w 11 kontrolach,
- nieprawidłowości w zakresie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek
choroby - stwierdzono w 10 kontrolach,
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-

nieprawidłowości dotyczycące dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej stwierdzono w 9 kontrolach,

W ramach kontroli wynikających z realizacji tematu w zakresie wypłaty wynagrodzeń
i innych świadczeń ze stosunku pracy, inspektorzy pracy skierowali do 8 pracodawców
nakazy zawierające 23 decyzje płacowe, nakazując wypłaty wynagrodzeń i innych
świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 873.587,5 zł, łącznie 320 pracownikom.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali 62 wystąpienia,
zawierające 280 wniosków o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie czasu
pracy oraz wypłaty wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku
pracy, które dotyczyły 4.073 pracowników. Ponadto wydano 17 poleceń wykonanych
w trakcie kontroli, dotyczących 301 pracowników, w zakresie przede wszystkim wypłaty
wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych na łączną kwotę 1.454.400,09 zł.
Niezależnie od powyższych działań inspektorzy pracy konsekwentnie ścigali
wykroczenia przeciwko prawom pracownika w zakresie naruszania przepisów o czasie pracy
oraz przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych.
W wyniku przeprowadzonych kontroli 30 sprawców wykroczeń przeciwko prawom
pracownika, ujawnionych podczas kontroli, ukarano grzywną w drodze mandatu karnego
na łączną kwotę 34.300zł. W 10 przypadkach wobec sprawców wykroczeń zastosowano
środki oddziaływania wychowawczego.
W wyniku jednej z kontroli skierowano zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu
popełnienia przestępstwa z art. 218 § 1a kodeksu karnego polegającego na złośliwym
i uporczywym naruszaniu praw pracowniczych poprzez niewypłacanie lub nieterminowe
wypłacanie pracownikom wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych
wynikających ze stosunku pracy.
W wyniku realizacji 5 nakazów zawierających 13 decyzji płacowych wypłacono
zaległe świadczenia 163 pracownikom w łącznej kwocie 507.872zł. Nie wykonanie
wszystkich decyzji płacowych wydanych przez inspektów pracy dotyczyło przypadków
niemożności ich wykonania z powodu zaprzestania działalności przez kontrolowany podmiot
oraz częściowo z braku możliwości przeprowadzenia kontroli sprawdzających z uwagi
na ograniczenie prowadzenia działalności przez pracodawców jak również ograniczenia
czynności kontrolnych inspektorów pracy spowodowane ogłoszeniem stanu epidemii.
Pracodawcy wykonali i przyjęli do realizacji w przyszłości 51 wystąpień,
zawierających 227 wniosków dotyczących 4.073 pracowników.
Na podstawie pisemnych informacji od pracodawców o terminie i sposobie wykonania
wniosków ujętych w wystąpieniach oraz ewentualnych czynności sprawdzających ustalono,
że realizując wnioski inspektorów pracy - wypłacono pracownikom wynagrodzenia i inne
świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 298.549,45 zł.
W wyniku realizacji wniosków zawartych w wystąpieniach dotyczących
nieprawidłowości z zakresu czasu pracy przykładowo: 30 pracodawców z 36 pracodawców,
u których stwierdzono nieprowadzenie lub nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy
zadeklarowało zrealizowanie tych wniosków. Ponadto 16 pracodawców z łącznie
22 pracodawców, do których skierowano wnioski w zakresie określenia lub prawidłowego
określenia systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy, okresów rozliczeniowych czasu
pracy zrealizowało wnioski inspektorów pracy. Ponadto łącznie 11 pracodawców
z 13 pracodawców, u których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ustalania rozkładu
czasu pracy i informowania pracownika o tym rozkładzie zadeklarowało wykonanie tych
wniosków. Natomiast 16 pracodawców spośród 19 pracodawców, u których stwierdzono
powtórne zatrudnianie pracowników w ramach tej samej doby pracowniczej, zadeklarowało
zaprzestanie naruszenia przepisów w tym zakresie.
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W wyniku analizy nieprawidłowości stwierdzonych przez inspektorów pracy w czasie
kontroli można stwierdzić, że najpoważniejsze problemy związane z czasem pracy to:
nieprowadzenie i nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, brak lub niewłaściwe
sporządzanie harmonogramów czasu pracy, naruszanie zasady przeciętnie pięciodniowego
tygodnia pracy, powtórne zatrudnienie w tej samej dobie pracowniczej, nie zapewnianie
pracownikom odpoczynków dobowych i tygodniowych.
W zakresie wynagrodzenia za pracę w okresie sprawozdawczym najpoważniejsze
nieprawidłowości w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku stwierdzono w zakresie:
nie wypłacania i 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 za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
Przeprowadzone w 2020r. kontrole potwierdziły, że nieprawidłowości w obszarze
wynagrodzenia za pracę często były konsekwencją naruszeń przepisów prawa pracy
dotyczących czasu pracy. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest niewłaściwa
organizacja czasu pracy, chociażby poprzez zatrudnianie pracowników dwukrotnie w tej
samej dobie pracowniczej. Najczęściej prowadziła do nie naliczania i nie wypłacania
uprawnionym pracownikom przysługującego im dodatku za pracę w godzinach
nadliczbowych wynikających z przekroczenia dobowej normy czasu pracy w związku
z dwukrotną pracą w tej samej dobie pracowniczej.
W 2020r. większość kontroli inspektorzy pracy przeprowadzili w małych podmiotach,
zatrudniających od kilku do kilkunastu pracowników. W ww. podmiotach pracodawcy
samodzielnie prowadzili wszystkie sprawy związane z czasem pracy. Z powodu
oszczędności nie zatrudniani są wykwalifikowani pracownicy do obsługi prowadzonej
działalności w zakresie kadr. Ewentualnie kwestie związane z naliczaniem wynagrodzenia
oraz innych świadczeń pieniężnych powierzane były biurom rachunkowym, które jednak nie
posiadały w zakresie zawartych umów prowadzenia spraw dotyczących czasu pracy,
a dokumenty dostarczone przez pracodawcę służyły tylko do ustalania wynagrodzenia.
W dalszym ciągu pracodawcy nie do końca rozumieją pojęcie doby pracowniczej
i konsekwencji związanych z zatrudnianiem pracowników dwukrotnie w tej samej dobie.
Według inspektorów pracy uelastycznienie przepisów z zakresu czasu pracy oraz
zwiększenie możliwości w zakresie wprowadzania ruchomego rozkładu czasu pracy
lub indywidualnego rozkładu czasu pracy nie wpłynęło znacząco na stwierdzane w czasie
kontroli nieprawidłowości dotyczące czasu pracy.
Wskazane wyżej przyczyny dotyczą również nieprawidłowości z zakresu
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Ponadto często przyczyną naruszeń
w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych była zła sytuacja finansowa
kontrolowanych podmiotów. W wielu przypadkach deklarowana przez pracodawców zła
sytuacja ekonomiczna była efektem nieterminowego wypełniania zobowiązań przez
kontrahentów, wywiązywanie się z zawartych umów handlowych w ratach. W opinii
pracodawców istotnym elementem mającym wpływ na ich kondycję finansową są także
wysokie koszty utrzymania pracowników.
Kontrole przeprowadzone w 2020r. przez inspektorów pracy tak jak i w latach
poprzednich wykazały częste przypadki naruszeń przepisów prawa pracy z zakresu czasu
pracy jak i wynagrodzenia za pracę.
Efekty środków prawnych zastosowanych w celu wyegzekwowania wypłaty
należności ze stosunku pracy we wszystkich kontrolach przeprowadzonych w 2020
roku.
Niezależnie od omówionych wcześniej kontroli przeprowadzonych w celu realizacji
zadania wynikającego z Harmonogramu pracy PIP, inspektorzy pracy stosowali środki
prawne dotyczące wypłaty wynagrodzenia w każdej kontroli, w której stwierdzali
nieprawidłowości w tym zakresie.
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Ponieważ prawo do wynagrodzenia jest najistotniejszym uprawnieniem
pracowniczym którego realizacja w sposób istotny wpływa na stan praworządności
w stosunkach pracy i na możliwość egzystencji nie tylko pracownika, ale i jego rodziny,
zasadnym jest przedstawienie w tej części sprawozdania efektów realizacji środków
prawnych dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych, zastosowanych w wyniku wszystkich
kontroli przeprowadzonych w 2020 roku.
Łącznie w okresie sprawozdawczym na terenie działania OIP w Białymstoku pracodawcy
wypłacili 3.059.062 zł dla 1.964 pracowników, w szczególności:
- 148 pracodawców, do których skierowano wystąpienia wypłaciło 742.312 zł
- 1.236 pracownikom,
- 56 pracodawców w wyniku realizacji poleceń ustnych wypłaciło 1.748.545,29 zł różnego
rodzaju należności 482 pracownikom,
- 8 pracodawców wykonało 18 decyzji płacowych w całości lub w części, wypłacając
246 pracownikom 568.204,40zł głównie należnego wynagrodzenia za pracę (ogółem
wydano 47 decyzji dotyczących wypłacenia 1.190.369,40 zł dla 563 pracowników przez
20 pracodawców).
Łączna kwota wynagrodzenia i innych należności pracowniczych wypłaconych
w wyniku realizacji środków prawnych wydanych w roku sprawozdawczym jest niższa od
kwot uzyskanych w 2019 roku (4.243.068zł). Zważywszy na okres pandemii i związane z tym
ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki i organów PIP, nie jest to zmniejszenie
drastyczne, a ponadto można zauważyć, że kwota wyegzekwowana w 2020 r. jest wyższa
od wypłaconej w 2018 roku (2.735.580zł).
Na taki stan rzeczy nie wpłynęła kwestia egzekucji realizacji decyzji płacowych.
Wprawdzie decyzje wykonało tylko 8 z 20 pracodawców, ale kwota wypłacona przez nich
była większa od wyegzekwowanej w 2019 r.( 359.219,90zł). Na niższą kwotę wypłaconego
wynagrodzenia w wyniku realizacji środków prawnych wpłynęła mniejsza liczba wystąpień
skierowanych w sprawie naliczenia i wypłacenia zaniżonego wynagrodzenia i innych
świadczeń i tym samym niższa kwota wypłacona w wyniku realizacji tego środka prawnego
(w 2019 r. wystąpienia w sprawie naliczenia i wypłaty należności skierowano do ponad
połowy większej liczby pracodawców t.j. do 308, którzy wypłacili 2.795.950,26zł). Przyczyną
tego stanu rzeczy w dużej mierze były ograniczenia w działalności kontrolnej spowodowane
zagrożeniami wynikającymi z epidemii.
Należy pamiętać, że
ujawnianie błędnych metod naliczania należności
pracowniczych, w tym wynagrodzenia i ekwiwalentów za urlop wypoczynkowy, lub
wykazania nieewidencjonowanej należycie, lub nie zrekompensowanej pracy w godzinach
nadliczbowych, wymaga dłuższego czasu poświęconego na kontrolę, w tym w kontakcie
z pracownikami podmiotu kontrolowanego, co w okresie zagrożeń ze strony koronowirusa
było niezgodne z wymogami sanitarnymi.
W ostatnich latach sytuacja ekonomiczna większości przedsiębiorców nie była zła
i w konsekwencji nakazy wypłaty kierowano do mniejszej liczby pracodawców niż w latach
wcześniejszych ( w 2020 do 20 pracodawców, w 2019 do 28 pracodawców).
Analiza wydanych w 2020 r. decyzji płacowych wskazuje, że były one kierowane
w większości do pracodawców zatrudniających niewielu pracowników, z których część
zaprzestała prowadzenia działalności lub zatrudniania pracowników i z tego względu
nałożone decyzje na mocy Kodeksu postępowania administracyjnego zostały uchylone.
W celu wyegzekwowania zaległych wypłat w stosunku do pozostałych pracodawców
wszczęto lub zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne.
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WYPŁATA MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA DLA OSÓB
ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
W 2020r. w zakresie wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób pracujących
na podstawie umów cywilnoprawnych przeprowadzono łącznie 353 kontrole w 349
podmiotach. Łączna liczba osób pracujących w tych podmiotach to 9.611 osób (w tym
na podstawie umów cywilno- prawnych - 2.995, podmiotów samozatrudniających - 35),
łączna liczba osób poddanych kontroli to 1.710 osób.
W podmiotach, w których przeprowadzono kontrole, inspektorzy pracy stwierdzili różnego
rodzaju naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
- w 40 przypadkach (ok. 11% wszystkich kontroli) stwierdzono ustalenie w umowach
wynagrodzenia „zleceniobiorcy” w sposób nie zapewniający przyjmującemu zlecenie
lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub
świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki
godzinowej,
- w 30 przypadkach (ok. 8% wszystkich kontroli) kontrole wykazały nie wypłacenie
lub zaniżenie „zleceniobiorcy” wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki
godzinowej,
- podczas 150 kontroli (ok. 42% 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 90 kontroli (ok. 25% 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 4 kontroli (ok. 1% 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”.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do podmiotów
kontrolowanych
193
wystąpienia
zawierające
286
wniosków
zmierzających
do wyeliminowania naruszeń przepisów w kontrolowanym zakresie. Do dnia sporządzenia
niniejszego sprawozdania 146 adresatów wystąpień poinformowało o ich wykonaniu poprzez
realizację 218 wniosków. Ponadto jeszcze w trakcie kontroli wydano 13 poleceń dotyczących
usunięcia stwierdzonych uchybień, z czego 12 zostało wykonanych.
Ponieważ część stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu była czynami mającymi znamiona wykroczenia inspektorzy pracy skierowali
do sądu 1 wniosek o ukaranie (w sprawie 1 wykroczenia dotyczących art. 8e ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).
Na sprawców wykroczeń nałożono też 17 mandatów karnych na łączną kwotę
19.400zł, a wobec 6 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

38

43

14

69

122

239

66

345

1

3

Kwota
wypłaconych
świadczeń zł

88.757,75 zł

W związku z realizacją poleceń i wniosków zastosowanych w OIP Białystok w 2020r.
w wyniku kontroli „zleceniodawcy” dotychczas wypłacili uprawnionym „zleceniobiorcom”
wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej w łącznej kwocie 88.757,75zł.
Ponadto można założyć, że część wniosków (nie wykonanych lub nie wykonanych w całości
do chwili obecnej), w rzeczywistości zostało przyjętych do realizacji, ale ich pełne wykonanie
wymaga czasu koniecznego do naliczenia i wypłacenia niewypłaconego lub zaniżonego
wynagrodzenia.
Ze względów praktycznych w dalszym ciągu najpoważniejszymi nieprawidłowościami
są z pewnością sytuacje, w których „zleceniobiorcom” nie naliczano i nie wypłacano
lub zaniżano wynagrodzenie wynikające z wysokości minimalnej stawki godzinowej. Tak jak
w latach ubiegłych takie naruszenia spowodowane były przede wszystkim przez błędy przy
ustalaniu liczby godzin świadczenia usług. W części przypadków wynikały one z dążenia do
obniżania kosztów pracy usługobiorców poprzez nie wypłacanie wynagrodzenia za część ich
„godzin pracy”. Przy tym statystycznie rzecz biorąc liczba stwierdzanych przez inspektorów
pracy przypadków nie wypłacenia czy zaniżenie minimalnej stawki godzinowej z roku na rok
spada.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O OGRANICZENIU HANDLU
W NIEDZIELE, ŚWIĘTA I NIEKTÓRE INNE DNI
Jednym z zadań kontrolnych realizowanych w 2020r. było zadanie dotyczące
przestrzegania przepisów o ograniczeniu handlu w niedziele, święta i niektóre inne dni.
Inspektorzy pracy przeprowadzili na terenie działania OIP w Białymstoku 216 kontroli
w 200 podmiotach prowadzących działalność handlową, z czego:
- w niedziele 215 kontroli w 199 podmiotach,
- w święta 1 kontrole w 1 podmiocie.
Ze względu na ograniczenia wynikające z panującej epidemii nie prowadzono kontroli
w Wielką Sobotę i Wigilię.
W objętych kontrolą placówkach handlowych zatrudniano łącznie 740 osób, w tym
120 na podstawie umów cywilnoprawnych. .
Na podstawie przeprowadzanych czynności kontrolnych i dokumentacji, w której
ewidencjonowany jest czas pracy ustalono, że w 8 placówkach handlowych nie był
przestrzegany zakaz lub ograniczenie handlu, w tym w 7 w niedziele oraz w 1 święta.
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Naruszenie przepisów ustawy polegające na prowadzeniu handlu w niedzielę
dotyczyło głównie 6 mniejszych sklepów, oraz 1 większego należącego do spółdzielni.
W placówkach tych pracę wykonywało 6 pracowników oraz 7 osób na podstawie umów
zlecenie.
W 1 przypadku pracodawca naruszający zakaz handlu w niedziele starał się
wykazać, że korzysta 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 odstępstwa. W pozostałych
przypadkach przedsiębiorcy kierowali się po prostu chęcią zysku.
Pracodawca naruszający zakaz handlu w święta w dniu 01.01.2020r. (Nowy Rok)
powierzył 3 osobom zatrudnionym na podstawie umów o pracę, wykonywanie czynności
związane z handlem tj. inwentaryzację.
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 8 osób winnych popełnienia wykroczeń mandatami karnymi na łączną kwotę
8.000zł,
- w stosunku do 2 osób zastosowali środki oddziaływania wychowawczego.
Wyniki kontroli uzyskane w 2020r. wskazują, że liczba przedsiębiorców
naruszających przepisy o ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele jest minimalnie niższa
do roku ubiegłego. W 2019r. naruszenie przepisów ustawy stwierdzono w 4,52%
placówkach objętych kontrolą, jak również w 2020r. naruszenie przepisów ustawy
stwierdzono w 4,18 % placówkach objętych kontrolą.
Ponadto należy 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 art. 6 ust.1 pkt 7 ustawy zakaz handlu nie obowiązuje
w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo
pocztowe.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że coraz więcej placówek handlowych powołuje
się na art. 6 ust.1 pkt 7 ustawy i 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.

KONTROLE W ZAKRESIE CZASU PRACY KIEROWCÓW
W 2020r. kontynuowano kontrole realizowane w ramach Krajowej Strategii Kontroli
przepisów w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu odpoczynku oraz czasu
pracy kierowców na lata 2019 - 2020. Zadanie to zostało zrealizowane poprzez kontrole
22 pracodawców, w trakcie których dokonano analizy 19.032 dni pracy 127 kierowców.
Skontrolowano 7 zakładów do 9 zatrudnionych, 13 zakładów od 10 do 49 zatrudnionych,
2 zakłady od 250 i więcej zatrudnionych.
W trakcie kontroli pracodawcy udostępnili dane zawarte na tachografach cyfrowych oraz
pełne dane o okresach aktywności kierowcy wczytanych z tachografu cyfrowego i karty
kierowcy dla 127 pracowników.
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Wyniki kontroli czasu pracy 127 kierowców wykazały nieprawidłowości u wszystkich
pracodawców:
- limit jazdy dziennej - nieprawidłowości stwierdzono u 17 pracodawców (co stanowi 77%
z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli) w stosunku do 22 pracowników, a liczba
naruszeń wyniosła 54,
- limit jazdy tygodniowej- nieprawidłowości stwierdzono u 3 pracodawców w stosunku
do 3 pracowników co stanowi 14% z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli, liczba
naruszeń wyniosła 3,
- limit jazdy 2-tygodniowej - stwierdzono u 4 pracodawców (tj.18% z ogólnej liczby
kontroli) w stosunku do 8 pracowników, liczba naruszeń wyniosła 25,
- wymagana przerwa przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny nieprawidłowości stwierdzono u 20 pracodawców (tj. 90% z ogólnej liczby kontroli)
w stosunku do 60 pracowników, liczba naruszeń wyniosła 167,
- zapewnienie odpoczynku dziennego - nieprawidłowości stwierdzono u 17 pracodawców
(tj. 77% z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli) w stosunku do 37 pracowników,
liczba naruszeń wyniosła 88,
- zapewnienie
odpoczynku
tygodniowego
nieprawidłowości
stwierdzono
u 4 pracodawców (tj. 18% z ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli) w stosunku
do 10 pracowników, liczba naruszeń wyniosła 24.
Jak wynika z powyższych danych największą liczbę nieprawidłowości stwierdzono
w zakresie zapewnienia wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy
niż 4,5 godziny. Przeprowadzone kontrole wykazały, że taka nieprawidłowość wystąpiła
u 90% pracodawców objętych kontrolami.
Kontrole wykazały również wiele nieprawidłowości w zakresie nieprzestrzegania limitu
czasu jazdy dziennej. Jednym z powodów powstania tych naruszeń są błędne ustalenia
kierowców w zakresie kolejnego (trzecie) wydłużenia czasu jazdy dziennej do 10 godzin.
Powyższe powstaje także, kiedy kierowca przekroczy czas jazdy dziennej ponad 10 godzin
(w dniu kiedy czas jazdy jest możliwy do 10 godzin). W takich przypadkach pracownicy
dokonują stosownego zapisu na wydruku z tachografu cyfrowego w zakresie przekroczenia
tego czasu np. w związku z dojazdem do miejsca postoju. Taki zapis na wydruku może
spowodować odstąpienie od nałożenia kary. Kolejna sytuacja może wystąpić, kiedy
pracownik w sposób nieprawidłowy korzysta z odpoczynku dobowego trwającego krócej niż
7 godzin. W takim przypadku następuje zsumowanie czasu jazdy z dwóch kolejnych
okresów.
Z zapisów z tachografów cyfrowych, kart kierowców wynika, że ponadto najczęściej
stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły 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.
Mimo niewielkiej ilości pracodawców u których stwierdzono nieprawidłowość
polegającą na przekroczeniu limitu czasu jazdy dwutygodniowego, to niepokojącym jest
znaczne przekraczanie czasu jazdy w okresie dwutygodniowym przekraczające nawet
20 godzin. Przyczyną tego naruszenia jest brak bieżącej analizy czasu jazdy przez
kierowców i pracodawców w kolejnych tygodniach, które powinny się zazębić (1-2; 2-3; 3-4
itd.). Nieprawidłowość ta w roku bieżącym wystąpiła podczas wykonywania przewozu rzeczy
samochodami wyposażonymi w tachografy cyfrowe.
Inne wykazane nieprawidłowości wystąpiły u niewielkiej liczby pracodawców
i nie miały charakteru masowego.
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Na podstawie wyników kontroli można wskazać na następujące przyczyny występujących
nieprawidłowości:
- pracodawcy zatrudniający kilku pracowników nie posiadają zakupionych programów
umożliwiających dokonywanie analizy zgromadzonych danych zawartych na tachografie
cyfrowym i kartach kierowców.
- w przypadkach powierzania dokonywanie analizy posiadanych informacji zawartych
w formie elektronicznej na tachografach cyfrowych, kartach kierowców i formie
analogowej na wykresówkach wyspecjalizowanym firmom dokonanie analizy informacji
zawartych na wykresówkach - tachografach analogowych napotyka na trudności, które
polegają na braku umiejętności odpowiedniego zakwalifikowania danej aktywności
kierowcy, jeżeli nie jest to czas prowadzenie pojazdu.
- kierowcy w trakcie realizacji zadania przewozowego w opisach na wykresówkach lub
wydrukach z tachografu cyfrowego, gdzie występują naruszenia w zakresie czasu pracy,
a także czasu jazdy i czasu postoju obowiązkowych przerw lub czasu odpoczynku
kierowców podają jako przyczynę powstałej nieprawidłowości brak miejsc parkingowych
lub brak odpowiedniej ilości parkingów na trasie realizowanego przejazdu.
W stosunku do 22 pracodawców u których kontrole wykazały przekroczenia czasu
prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i czasu odpoczynku, inspektorzy pracy wydali
decyzje administracyjne o nałożeniu kar pieniężnych na łączną kwotę 73.300,00 zł.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZATRUDNIANIA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ocena przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych
jest corocznym zadaniem naszego urzędu w działalności kontrolnej. W roku 2020
przeprowadzono ogółem 52 takie kontrole w 45 podmiotach, które zatrudniały 681 osób
niepełnosprawnych.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości skierowano do pracodawców
59 decyzji, dotyczących 452 osób niepełnosprawnych. Ponadto wystosowano 26 wniosków
zawartych w 15 wystąpieniach, dotyczących 132 pracowników niepełnosprawnych.
Najczęstsze naruszenia przepisów bhp i prawa pracy dotyczyły: braku lub
niewłaściwej oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą na danym stanowisku pracy
osoby niepełnosprawnej (9 przypadków), braku aktualnych pomiarów stanu ochron
przeciwporażeniowych instalacji i urządzeń elektrycznych (6 przypadków). W trzech
zakładach stwierdzono przypadki zatrudniania osób niepełnosprawnych w godzinach
nadliczbowych (bez zgody lekarza przemysłowej służy zdrowia na takie zatrudnienie),
natomiast w dwóch zakładach stwierdzono zaniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.
W 2020r. wpłynęły 32 wnioski dotyczące 25 pracodawców nieposiadających statusu
zakładu pracy chronionej w sprawie oceny pomieszczeń i stanowisk pracy pod kątem
zatrudniania osób niepełnosprawnych. W dwóch przypadkach, w sprawie tego samego
pracodawcy, tworzącego stanowisko pracy osobie niepełnosprawnej wydano postanowienia
negatywne. Pracodawcy utworzyli, lub przystosowali do zatrudniania osób
niepełnosprawnych 36 stanowisk pracy, dla 37 osób niepełnosprawnych. Tworzone
stanowiska pracy miały charakter usługowy lub produkcyjny.
W 2020r. przeprowadzono również kontrole poza wyżej wymienionymi grupami
pracodawców, a także zatrudniającymi pracowników ze stopniem niepełnosprawności.
Ogółem przeprowadzono 13 kontroli pracodawców, którzy zatrudniali łącznie 63 osoby
niepełnosprawne.
Czynnościami kontrolnymi objęto 35 osób niepełnosprawnych o znacznym
i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ustalenia wynikające z tych kontroli
potwierdziły, że 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.
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BUDOWNICTWO
ELIMINOWANIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH W BUDOWNICTWIE
Prowadzone od szeregu lat działania inspektorów pracy potwierdzają, że sektor
budownictwa jest stale gałęzią przemysłu zwiększonego ryzyka. Zagrożenia czynnikami
niebezpiecznymi i szkodliwymi zależą oczywiście od rodzaju robót, materiałów i stosowanej
technologii, a dodatkowo wpływ na bezpieczeństwo prac na budowie mają warunki
atmosferyczne.
Przeprowadzone kontrole dotyczyły oceny przestrzegania stanu bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas: prac budowlanych i rozbiórkowych, prac wykonywanych przy
budowach i remontach dróg, prac w zakresie budowy infrastruktury kolejowej, prac
wykonywanych przy użyciu żurawi wieżowych i szybkomontujących, prac w miejscach
ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze publicznym).
W 2020r. inspektorzy pracy, sprawdzając wymieniony zakres prac, przeprowadzili
w branży budowlanej ogółem 232 kontrole w 202 podmiotach gospodarczych,
powierzających prace 1.995 pracującym. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami
wydano 1.247 decyzji, w tym 698 z rygorem natychmiastowego wykonania na podstawie
art.108 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. W sytuacjach bezpośredniego
zagrożenia zdrowia i życia osób wykonujących prace inspektorzy pracy interweniowali
wydając 96 decyzji wstrzymujących wykonywanie powyższych prac. Stwierdzając uchybienia
w zakresie stanu technicznego maszyn i urządzeń użytkowanych na terenach budów
wydano 55 decyzji wstrzymujących ich eksploatację. Ponadto inspektorzy pracy wystosowali
55 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.
W wyniku ujawnionych naruszeń przepisów prawa pracy w 88 przypadkach
zastosowano postępowanie mandatowe obejmujące 178 wykroczeń.
Prace na wysokości
Sprawdzając stan bezpiecznej organizacji prac na wysokości kontroli poddano:
- budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych (np. prace na krawędziach stropów
nieobudowanych ścianami, zabezpieczenia otworów technologicznych wykonanych
w ścianach zewnętrznych, zabezpieczenia biegów schodów, itp.),
- budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych i jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej (np. prace ciesielskie i dekarskie wykonywane bez użycia środków ochrony
indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości),
- prace podczas remontów i termomodernizacji elewacji budynków mieszkalnych,
użyteczności publicznej, handlowych etc.,
- wykonywanie prac obróbki blacharskich przy naprawach pokryć dachowych.

Na zdjęciach - brak balustrad ochronnych przy krawędziach stropów
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Na zdjęciach - brak zabezpieczenia dojść do stanowisk pracy, biegów schodów,
brak zabezpieczenia otworów w stropach, ścianach zewnętrznych

Inspektorzy pracy stwierdzając sytuacje zagrożenia życia i zdrowia pracowników
podejmowali natychmiastowe działania w celu ich eliminacji np. w zakresie zastosowania
środków ochrony zbiorowej wymaganych przy krawędziach stropów:

Na zdjęciach - brak balustrad ochronnych przy krawędziach stropów i zamontowane powyższe
zabezpieczenia na skutek decyzji inspektora pracy

Stwierdzano wykonywanie prac dekarskich czy też montażu rusztowań budowlanych
prowadzonych na znacznych wysokościach bez zastosowania środków ochrony
indywidualnej, przez co stwarzano bezpośrednie zagrożenie zdrowia bądź życia
pracowników.

Na zdjęciach - brak zabezpieczenia w śoi osób przed upadkiem z wysokości 8,0m

Natomiast w sytuacji zastosowania zabezpieczenia osób pracujących przed upadkiem
z wysokości przy użyciu środków ochrony indywidualnej stwierdzono przypadki
niewłaściwego sposobu zabezpieczeń m.in. poprzez brak lub niezamocowanie podzespołu
łącząco-amortyzującego z punktem kotwiczącym.
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Na zdjęciach - niewłaściwe śoi podczas prac wykonywanych na wysokości

Rusztowania
Na podstawie przeprowadzonych w 2020r. kontroli stwierdzono, że najwięcej
nieprawidłowości związanych z wykonywaniem prac na rusztowaniach wystąpiło w związku
z niezgodnym z wymogami prawnymi i technicznymi stanem konstrukcji rusztowań
tj. brakiem balustrad ochronnych, brakiem poręczy pośrednich i desek krawężnikowych przy
pomostach roboczych, brakiem poręczy boczno - szczytowych, niezapewnianiem pełnych
pomostów roboczych niezbędnych do wykonywania pracy oraz składowania narzędzi
i materiałów.

Na zdjęciach - prace wykonywane przy użyciu rusztowań o nieprawidłowej konstrukcji

Należy zauważyć, że jednak powyższe nieprawidłowości dotyczącą głównie prac
wykonywanych przy użyciu rusztowań metalowych, ramowych typu „Warszawa”,
wykonywanych niejednokrotnie na znacznych wysokościach, gdzie wykonawcy posiadają
jedynie ramy rusztowań a pozostałe elementy konstrukcji dobierają w miejscach
wykonywanych prac z zastanych materiałów.

Na zdjęciach - prace wykonywane przy użyciu rusztowań typu „Warszawa”
o nieprawidłowej konstrukcji
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Prace ziemne
Inspektorzy pracy w trakcie czynności kontrolnych szczególnej uwadze poddawali
sposób wykonywania robót ziemnych, a także związane z nimi uchybieniami. Niewłaściwa
organizacja prac w tym zakresie łączy się z poważnymi skutkami wypadków przy pracy
mogącymi zaistnieć na skutek osunięcia się gruntu i przysypania czy też przygniecenia
pracowników. Stwierdzone podczas czynności kontrolnych nieprawidłowości polegały przede
wszystkim na: braku odpowiedniego obudowania lub oskarpowania ścian wykopów,
nieprawidłowym składowaniu urobku i materiałów w pobliżu wykopu, braku lub
nieprawidłowe zejścia/wejścia do wykopów. W szczególności należy mieć tu na uwadze
prace wykonywane na terenach zurbanizowanych m.in. w zakresie przyłączy kanalizacji
sanitarnej, gdzie brak jest możliwości wykonania szerszego wykopu i skarpowania jego
ścian. Wykonywanie prac w głębokich wykopach wąskoprzestrzennych o pionowych,
niezabezpieczonych przed osunięciem ścianach stanowi bardzo poważne zagrożenie życia
i zdrowia pracowników.

Na zdjęciach - brak zabezpieczenia ścian wykopów przed możliwością osunięcia

Eksploatacja żurawi wieżowych
Wejście w życie w 2019r. całości rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości
i Technologii z dnia 22 października 2018r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. z 2018r. poz. 2147), spowodowało
również zaangażowanie inspektorów pracy w zakresie oceny warunków pracy przy użyciu
powyższych dźwignic. Stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości
dotyczyły: nie zapewnienia świateł obrysowych żurawia, nie zapewnienia urządzenia
do pomiaru temperatury wewnątrz kabiny operatora, nie zapewnienia urządzenia do pomiaru
siły wiatru, nie zapewnienia bezpiecznego dojścia na stanowisko pracy operatora,
nie zabezpieczenia przewodów elektroenergetycznych zasilających o napięciu 400 V przed
potencjalnym porażeniem pracownika, nieprawidłowo działający wskaźnik anemometru
zainstalowanego w kabinie żurawia, nie zapewnienia w kabinie operatora żurawia
urządzenia komunikacyjnego umożliwiającego łączność operatora żurawia z sygnalistą, brak
pomiarów instalacji elektrycznej eksploatowanej w kabinie operatora żurawia (przed
dotykiem pośrednim oraz przed dotykiem bezpośrednim), nie zapewnienia oznakowania
hakowych i sygnalistów w spersonalizowane kamizelki o barwach ostrzegawczych
i oznakowaniu funkcyjnym, łączenie funkcji hakowego z funkcją sygnalisty na placu budowy
przez jedną osobę, a także nie opracowania instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych
wykonywanych przy użyciu żurawia. W trakcie prowadzonych kontroli nie stwierdzono
przypadków obsługi żurawi przez operatorów bez ważnych uprawnień kwalifikacyjnych
lub eksploatacji żurawia bez ważnej decyzji UDT dopuszczającej dźwignicę do eksploatacji.
Budownictwo infrastruktury kolejowej
Kontrole w zakresie oceny warunków pracy podczas budowy infrastruktury kolejowej
przeprowadzono w 2020r. w 9 miejscach, gdzie wykonywano prace torowe związane
z przebudową lub remontem już istniejących szlaków kolejowych bądź budową obiektów
kolejowych. Powyższe prace prowadzono głównie na terenach kolejowych należących
do PKP PLK, w jednym przypadku czynności przeprowadzono na terenie remontu dworca
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kolejowego należącego do PKP S.A. oraz w dwóch przypadkach kontrolowano teren
bocznicy należącej do operatora BILAX oraz PKN Orlen.
W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu
bhp m.in. w zakresie: braku lub nieprawidłowego oznakowania robót torowych przy czynnym
torze
kolejowym,
braku
urządzeń
sygnalizacyjnych
lub
ich
niestosowanie
na eksploatowanych maszynach budowlanych przy czynnym torze kolejowym, braku
lub niekompletnych odgrodzeniach placu budowy od czynnego toru kolejowego, braku
zabezpieczenia dostępu osobom postronnym do miejsc niebezpiecznych prowadzonych
robót budowlanych, braku lub nieprawidłowego urządzenia do rozładunku, załadunku
i składowania materiałów budowlanych, stosowanie zużytych środków ochron
indywidualnych lub zużytej odzieży oraz obuwia roboczego, braku przeszkolonego sygnalisty
przy robotach torowych przy czynnym torze odpowiednio wyposażonego m.in. w środki
łączności z najbliższą dyspozytornią. Kompleksowa ocena stanu przestrzegania przepisów
bhp w kontrolowanych zakładach wykazała, że stwierdzone nieprawidłowości nie stwarzały w
większości bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pracowników. Biorąc jednak pod
uwagę zakres kontrolowanych zagadnień należy zauważyć, że inwestycje w zakresie
globalnej przebudowy szlaków kolejowych i infrastruktury kolejowej na terenie OIP Białystok
tak naprawdę ruszyły z końcem 2020r. m.in. od listopada 2020r ruszyła modernizacja linii
kolejowej nr 6 (E-75) na terenie województwa podlaskiego będącej częścią Rail Baltica jako
elementu transeuropejskiego korytarza transportowego łączącego torem normalnym
Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki.

Na zdjęciach - widok budowy nowego kolejowego transgranicznego terminala przeładunkowego
Widoczne osygnalizowanie czynnego toru bocznicowego w wyniku interwencji inspektora pracy

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Działania kontrolne w zakresie oceny i poprawy przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas usuwania wyrobów zawierających azbest
z obiektów budowlanych i przemysłowych w 2020r. przeprowadzono w 6 miejscach
powyższych prac. W warunkach bezpośredniego narażenia na działanie pyłów
zawierających włókna azbestu znajdowało się 40 pracujących (33 pracowników), w tym
3 cudzoziemców. Kontrolowane zakłady pracy należały w zdecydowanej większości do
sektora budowlanego (5 zakładów). W kontrolowanych zakładach pracy wykonywane prace
związane z usuwaniem materiałów zawierających azbest stanowią z reguły tylko część oferty
firm, prowadzących różnego rodzaju działalność wykonawczą, najczęściej w połączeniu
z innymi robotami budowlanymi np. ciesielskimi czy dekarskimi. Czynności kontrolne
przeprowadzane był w większości na placach budów związanych z remontami i przebudową
dachów obiektów budowlanych. W jednym przypadku było to wyburzanie całego obiektu,
a także kontrolę przeprowadzono w miejscu przebudowy doziemnej sieci ciepłowniczej.
W wyniku czynności kontrolnych wydano 28 decyzji eliminujących stwierdzone
nieprawidłowości. W związku ze stwierdzeniem naruszeń wymagań bezpieczeństwa i higieny
pracy w 1 przypadku zastosowano postępowanie mandatowe.
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Ujawnione w trakcie kontroli uchybienia dotyczyły głównie: nie zapewnienia
pracownikom wykonującym prace w narażeniu na azbest sprawnie działających środków
ochron indywidulanych w postaci najczęściej półmasek ochronnych klasy FFP3,
kombinezonów ochronnych, szczelnych rękawic ochronnych czy gogli ochronnych,
niestosowania lub nieprawidłowego stosowania przez pracowników środków ochron
indywidualnych przed upadkiem z wysokości, nieprawidłowego magazynowania
i składowania zdemontowanych materiałów budowlanych zawierających azbest, w tym
niewłaściwego pakowania i oznakowania opakowań odpadów cementowo - azbestowych.
Stwierdzono ponadto przypadki braku szczegółowego planu pracy przy usuwaniu azbestu,
w którym powinny się znaleźć informacje i wymogi dotyczące m.in. zabezpieczenia terenu
prac,
oznakowania
terenu
prac,
usytuowania
i
wyposażenia
zaplecza
higienicznosanitarnego, miejsca separacji odzieży i obuwia roboczego, metody zwilżania
i utrzymywania w stanie wilgotnym elementów demontowanych zawierających azbest,
składowania azbestu i jego przygotowania do transportu.

Na zdjęciach - miejsce usuwania pkrycia dachu stromego z eternitu falistego
Z lewej strony - widoczny brak zabezpieczeń pracownika przed upadkiem z wysokości oraz brak
stosowania gogli ochronnych. Z prawej strony - widoczne ww. środki ochrony indywidualnej
zapewnione w wyniku decyzji inspektora pracy

KONTROLE NOWYCH MASZYN, URZĄDZEŃ, ŚRODKÓW OCHRONY
INDYWIDUALNEJ W ZAKRESIE OCENY ICH ZGODNOŚCI
Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI
W 2020r. 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 spełniania wymagań zasadniczych - kontrole obrabiarek do metali,
- egzekwowanie spełniania wymagań zasadniczych - środki ochrony przed upadkiem
z wysokości.
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
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używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, materiałów
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wyrobów pirotechnicznych.
W okresie roku sprawozdawczego kontrolą objęto 65 wyrobów u 53 pracodawców, w tym:
- 16 obrabiarek do metali,
- 12 środków ochrony przed upadkiem z wysokości,
- 37 innych wyrobów.
W ramach współpracy z organami celnymi - na wniosek tych ostatnich wydano trzy
opinie. Wszystkie dotyczyły środków ochrony indywidualnej , tj. rękawice ochronne winylowe,
maski ochronne 5-warstowe typu N99, maski ochronne 4-warstowe typu KN95.
Przeprowadzone kontrole w zakresie spełniania wymagań zasadniczych przez wymienione
wyroby skutkowały wydaniem trzech negatywnych opinii.
Kontrole maszyn i urządzeń w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami
zasadniczymi 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 w sumie 42 wyroby, w tym 37 maszyn, 3 urządzenia elektryczne
przewidziane do stosowania w określonych granicach napięcia oraz 2 rodzaje środków
ochrony przed upadkiem z wysokości.
Największa skala nieprawidłowości wśród ocenianych maszyn dotyczyła niewłaściwie
zaprojektowanych oraz wykonanych technicznych środków ochronnych, takich jak osłony,
urządzenia ochronne oraz układy sterowania. Zaniedbania producentów doprowadziły do
sytuacji, w której wiele maszyn wprowadzono do obrotu pomimo, iż nie zapewniały one
dostatecznej ochrony operatorom oraz osobom postronnym.
Uchybienia w omawianym zakresie dotyczyły 33 z 50 ocenianych maszyn - ok. 66%
ocenianych maszyn. Wiele uchybień dotyczyło braku lub nieprawidłowo sporządzonej
deklaracji zgodności WE, tj. dokumentu potwierdzającego zgodność danego egzemplarza
wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz opracowania szczegółowej instrukcji dołączonej
do wyrobu. Braki w treści instrukcji dołączanych do wyrobów dotyczyły głównie opisu
stanowisk pracy, które mogą zajmować operatorzy, informacji dotyczących zastosowanych
przez producentów technicznych środków ochronnych, instrukcji umożliwiającej bezpieczne
wykonywanie pracy w zakresie regulacji i konserwacji oraz parametrów dotyczących emisji
hałasu.
Poddając ocenie 65 wyrobów inspektorzy pracy zakwestionowali 37 z nich ze względu
na brak lub nieprawidłową deklarację zgodności (ok 57% skontrolowanych wyrobów).
Nieprawidłowości w zakresie instrukcji lub braku jej sporządzenia stwierdzono łącznie
w 30 przypadkach, co stanowi ok. 46% wszystkich ocenianych wyrobów.
Częstym błędem popełnianym przez producentów było niewłaściwe oznakowanie
elementów sterowniczych (brak czytelnych napisów w języku polskim lub zrozumiałych
symboli) oraz umieszczanie ostrzeżeń na wyrobach napisanych w języku innym niż język
polski, tj. język kraju użytkowania. Uchybienia w tym zakresie dotyczyły 16 maszyn.
W ramach działań dobrowolnych 19 wyrobów dostosowano do wymagań
zasadniczych. W pozostałych przypadkach, dokumentacje z kontroli przekazano
do właściwych terytorialnie okręgowych inspektoratów pracy celem zakończenia czynności
kontrolnych związanych z kontrolowanymi wyrobami.

KONTROLE W ZAKRESIE WYPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW
W ODZIEŻ ROBOCZĄ I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Kontrole w powyższym zakresie - jako wyodrębniony temat przeprowadzono po raz
pierwszy, przez co brak jest możliwości odniesienia się do danych porównawczych.

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2020
str. 46

Celem tych kontroli było rozpoznawanie i eliminowanie nieprawidłowości w zakresie
wyposażenia pracowników w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
Ogółem na terenie naszego województwa przeprowadzono 21 kontroli u 21 pracodawców.
Nieprawidłowości dotyczące bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia stwierdzono
w 4 przypadkach, na 21 skontrolowanych zakładów pracy - tj.19 % ogółu przeprowadzonych
kontroli. Jest to wysoki odsetek, który świadczy o nieodpowiedzialnym podejściu
do obowiązku chronienia zdrowia i życia pracowników za pomocą środków ochrony
indywidualnej. Stwierdzone uchybienia świadczą o niewłaściwym i lekceważącym
wypełnianiu zadań bhp przez służby bhp w tych zakładach ale przed wszystkim o braku
nadzoru ze strony przedsiębiorców.
W wyniku przeprowadzonych 21 kontroli wydano ogółem: 39 zarządzeń nakazowych,
które dotyczyły 109 pracowników. Skierowano również 16 wystąpień, które zawierały
34 wnioski, dotyczące 132 pracowników.
Bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia stwierdzono w stosunku
do 11 pracowników na 71 skontrolowanych osób. W stosunku do 15,5 % skontrolowanych
osób stwierdzono brak środków ochrony indywidualnej ratujących zdrowie i życie.

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 2020 roku 25 kontroli w podmiotach zatrudniających łącznie 265
pracujących, w tym 150 na podstawie umów zlecenia.
Celem kontroli była kompleksowa identyfikacja nieprawidłowości w zakresie prawa
pracy, w tym przepisów bhp, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia,
a następnie podjęcie działań instruktażowo-doradczych, służących wyeliminowaniu przez
pracodawców lub przedsiębiorców stwierdzonych uchybień oraz zapewnieniu przestrzegania
ww. przepisów w przyszłości.
Pamiętać należy, że kontrole nazwane hasłowo „Pierwsza kontrola”, z założenia mają
nie sankcyjny charakter, z wyłączeniem sytuacji, gdy naruszenia przepisów skutkują
zagrożeniem zdrowia i życia pracowników. Sytuacja ta 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 natomiast powoduje, że pracodawcy mają możliwość
zapoznania 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.
Efektem w/w kontroli było wydanie 115 decyzji nakazowych. Wystosowano również
20 wystąpień do pracodawców zawierających 129 wniosków, a ponadto wydano 4 polecenia.
W ramach zastosowanych środków prawnych wydano 1 decyzję dotyczącą wstrzymania
prowadzonych prac na wysokości z uwagi na brak zabezpieczenia przed upadkiem
z wysokości i 3 decyzje dotyczące wstrzymania eksploatacji maszyn.
Najistotniejsze problemy stwierdzone podczas pierwszych kontroli z zakresu bhp:
- brak ustalenia tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony
indywidualnej - wydano 15 decyzji,
- brak badań i pomiarów skuteczności działania środków chroniących przed porażeniem
prądem w instalacji elektrycznej eksploatowanej w skontrolowanych zakładach - wydano
9 decyzji,
- niezapewnienia wykonywania zadań służby bhp - wydano 5 decyzji,
- brak stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn
i urządzeń technicznych użytkowanych w zakładach pracy - wydano 3 decyzje,
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brak wyposażenia rusztowań w urządzenia ochronne - wydano 6 decyzji,
brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na określonym stanowisku
pracy - wydano 6 decyzji.

Najistotniejsze problemy stwierdzone podczas pierwszych kontroli w zakresie prawnej
ochrony pracy:
- zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz ich prawidłowe treści - skierowano
6 wniosków,
- nienaliczenie i niewypłacenie wynagrodzenia lub dodatku do wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych - skierowano 3 wnioski,
- nieokreślenie lub nieprawidłowości przy określaniu systemu czasu pracy, rozkładu czasu
pracy oraz okresu rozliczeniowego czasu pracy - skierowano 10 wniosków,
oraz 1 polecenie,
- nieprowadzenie
dokumentacji
dotyczącej
ewidencjonowania
czasu
pracy
lub nieprawidłowej dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy - skierowano
9 wniosków.
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 2020r. w ramach programu „Pierwsza kontrola”
w zakresie zagadnień legalności zatrudnienia wykazały najczęściej nieprawidłowości:
- nieprzestrzegania obowiązku dokonywania zgłoszeń osób świadczących pracę
zarobkową do ubezpieczeń społecznych - skierowano 7 wniosków,
- nieterminowego odprowadzenia składek na Fundusz Pracy - skierowano 2 wnioski.
Prowadzone przez inspektorów pracy podczas kontroli działania instruktażowodoradcze, 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
176 porad, w tym:
- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - 80,
- z zakresu prawnej ochrony pracy - 78,
- z zakresu legalności zatrudnienia - 18.

ZAKŁADY NIEKONTROLOWANE PRZEZ PIP - KONTROLE
SPRAWDZAJĄCE
W 2020 roku przeprowadzono 20 kontroli sprawdzających w podmiotach, w których
wcześniej zostały przeprowadzone tzw. „pierwsze kontrole”. W skontrolowanych zakładach
pracę świadczyło ogółem 148 osób.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że generalnie pracodawcy sumiennie i poważnie
potraktowali wydane decyzje i skierowane wnioski. Sprawdzono realizację 89 decyzji
nakazowych. Stwierdzono 9 przypadków braku realizacji decyzji nakazowych, (1 dotycząca
bezpieczeństwa i higieny pracy i 8 dotyczących prawnej ochrony pracy, tj. nakazów
płacowych) - problem ten wystąpił u jednego pracodawcy i sprawie nadano tryb egzekucji.
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Na 124 sprawdzone wnioski, stwierdzono brak realizacji 11 wniosków zawartych
w wystąpieniach (1 dotycząca legalności zatrudnienia, 2 dotyczące bezpieczeństwa i higieny
pracy, 8 dotyczyło prawnej ochrony pracy). Wysoki stopień realizacji środków prawnych
wskazuje, że pracodawcy objęci programem „pierwsza kontrola” generalnie ze zrozumieniem
przyjmują instruktażowo - prewencyjny charakter tych kontroli i nie chcą stracić okazanego
zaufania przez organ nadzoru nad warunkami pracy.

KONTROLE DOTYCZĄCE PROBLEMATYKI REACH I CLP
W roku sprawozdawczym kontrole w wymienionej tematyce prowadzone były
w zakładach stolarskich, w których prowadzone są prace lakiernicze. Ogółem
przeprowadzono 5 takich kontroli. Substancje chemiczne i ich mieszaniny wykorzystywane
są w procesach lakierowania, przygotowywania i sklejania poszczególnych części mebli.
Wiedza o obowiązkach wynikających z rozporządzenia REACH była zróżnicowana.
Przy tym część przedsiębiorców, o obowiązywaniu rozporządzenia REACH dowiedziała się
od inspektorów pracy podczas przeprowadzanych kontroli. Sprawdzono stopień realizacji
podstawowych obowiązków pracodawców w ramach zapewnienia bezpieczeństwa
związanego z używaniem środków chemicznych.
Najwięcej nieprawidłowości, analogicznie, jak w roku poprzednim, zanotowano
w zakresie zapewnienia ze strony formalnoprawnej odpowiednich dokumentów potrzebnych
do właściwego stosowania, magazynowania substancji i mieszanin chemicznych. Brak
lub uchybienia w zakresie opracowanych instrukcji bhp.
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano w sumie 46 decyzji nakazujących usunięcie
stwierdzonych nieprawidłowości.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW USTAWY O PRODUKTACH
BIOBÓJCZYCH
Realizując zadania w wymienionym temacie w 2020 roku przeprowadzono kontrole
w 3 podmiotach świadczących usługi pralnicze dla jednostek służby zdrowia.
W czasie kontroli dokonano oceny prawidłowości znakowania łącznie 6 opakowań
produktów biobójczych. W większości środki biobójcze stosowane były do unieszkodliwiania
mikroorganizmów chorobotwórczych, takich jak: bakterie i wirusy. Wszystkie kontrolowane
produkty biobójcze były mieszaninami, oznakowanymi zgodnie z CLP.
Stwierdzone natomiast podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły:
- braku wyposażenia pracowników we właściwe do rodzaju zagrożeń środki ochrony
indywidualnej - w 3 zakładach,
- brak kart charakterystyki lub uchybienia w jej treści - w 2 zakładach,
- brak instrukcji postępowania z produktami biobójczymi lub niewłaściwa instrukcja w 3 zakładach,
- niewłaściwe warunki magazynowania - w 2 zakładach.
W wyniku kontroli wydanych zostało łącznie 16 decyzji z ustalonymi terminami
wykonania. W ramach realizacji zadania skierowano do jednego pracodawcy wniosek
w wystąpieniu.

BEZPIECZEŃSTWO W WYTYPOWANYCH ZAKŁADACH
O WYSOKIEJ SKALI ZAGROŻEŃ
Celem realizowanego zadania jest doprowadzenie do trwałej poprawy
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, poprzez likwidację lub istotne ograniczenie
zagrożeń zawodowych, w których występuje szczególnie duże ryzyko zawodowe,
wyrażające się m.in. wysokimi wskaźnikami:

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2020
str. 49

-

-

osób pracujących w warunkach zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, jak też
pochodzących od maszyn szczególnie niebezpiecznych (do kontroli wytypowano
2 zakłady pracy),
potencjalnie wysokim ryzyku poważnej awarii przemysłowej (wytypowane 2 zakłady
pracy),
wypadkowości i chorób zawodowych (wytypowano 4 podmioty).

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w kontrolowanych 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 wynikających z rozporządzenia
Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy.
Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło niedostosowania kontrolowanych maszyn
do wymagań minimalnych w zakresie: wykonania w nich prawidłowych osłon lub innych
urządzeń ochronnych, zapobiegających dostępowi do stref niebezpiecznych, zapewnienia
w nich właściwych elementów sterowniczych, a także wyposażenia maszyn w odpowiednio
oznakowane urządzenia do zatrzymania awaryjnego. Wyniki kontroli wykazały ponadto, że
wykonane w ocenianych maszynach osłony i inne urządzenia ochronne często
skonstruowane lub ustawione były w sposób niewłaściwy, tj. bez zachowania odległości
bezpieczeństwa od stref niebezpiecznych - nie zapobiegając całkowicie dostępowi
do ww. stref.

Widok nieprawidłowo ustawionej górnej osłony
tarczy piły

Widok niezabezpieczonych rolek mechanizmu
posuwowego obrabianego materiału w pilarce

Widok na panel sterowania tokarki uniwersalnej, w którym elementy sterownicze nie zostały
opisane w sposób umożliwiający zidentyfikowanie ich funkcji.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w 4 wytypowanych zakładach o wysokiej skali
zagrożeń, poprawę warunków pracy uzyskano w każdym z zakładów objętych wzmożonym
nadzorem, poprawiając warunki pracy łącznie 126 pracownikom. Ograniczenie zagrożeń
wypadkowych osiągnięto w każdym z kontrolowanych zakładów poprzez wykonanie prac
modernizacyjnych i remontów maszyn oraz urządzeń technicznych, ewentualnie zmianę
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miejsca ich zainstalowania, czy też wykonanie dodatkowych zabezpieczeń miejsc
niebezpiecznych.
Ponadto przeprowadzono ogółem 4 kontrole 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.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ZAKŁADACH
ZAJMUJĄCYCH SIĘ OBRÓBKĄ MIĘSA
W ramach prowadzonej działalności kontrolnej przeprowadzono 11 kontroli
weryfikujących przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa pracy, w szczególności
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa.
W skontrolowanych zakładach pracę świadczyło 151 osób, w tym: 142 w ramach stosunku
pracy, a 8 na podstawie umów cywilno-prawnych. Spośród skontrolowanych podmiotów 5
zakładów zatrudniało do 9 osób a 6 zakładów posiadało od 10 do 49 zatrudnionych.
Do pracodawców skierowano ogółem 147 decyzji, zawartych w 14 nakazach
dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie, a także 36 decyzji
obarczonych rygorem 108 Kpa z uwagi na stwierdzone zagrożenia zdrowia lub życia
pracowników. Wydane decyzje dotyczyły w sumie 510 pracowników. Skierowano także
10 wystąpień zawierających 27 wniosków.
Największą ilość stwierdzonych nieprawidłowości stanowiły naruszenia dotyczące
przepisów Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10. 2002r. w sprawie minimalnych
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn
przez pracowników podczas pracy. Niepokojący jest fakt, iż ciągle w czasie czynności
kontrolnych ujawniane są przypadki nie spełnienia przez maszyny wymagań minimalnych,
pomimo upływu przeszło 14 letniego okresu od daty egzekwowania dostosowania maszyn
przez pracodawców do wymagań minimalnych. W znacznie mniejszej ilości stwierdzano
także problemy z pomieszczeniami pracy, szkoleniami w dziedzinie bhp oraz dotyczącymi
wywiązywania się z obowiązku dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej.
W wyniku kontroli zakwestionowano łącznie 22 maszyny, głównie z powodu
zastosowania niewłaściwych technicznych środków ochronnych, nieprawidłowości
w działaniu układu sterowania oraz braku oznakowania elementów sterowniczych.
Stwierdzano przypadki np. braku dodatkowych urządzeń zabezpieczających dłoń w kutrze.
W jednostkowych przypadkach stwierdzano brak środków ochronnych w wilku od strony
zasypu do zbiornika. Innym przykładem nie zapewnienia osłon chroniących przed dostępem
do stref roboczych ruchomych elementów była strefa nastrzykiwania w nastrzykiwarce.
Natomiast w pile taśmowej do mięsa stwierdzono np. brak środka technicznego chroniącego
przed dostępem do strefy niebezpiecznej pomiędzy piłą, a rolkami prowadzącymi.

Wilk do mielenia mięsa. Widok miejsc dostępu
do strefy roboczej wewnątrz kosza zasypowego
od strony zasypu.

Kuter do rozdrabniania mięsa, który nie został
wyposażony w urządzenie ograniczające dostęp do
strefy niebezpiecznej pracującego noża od strony
wylotu
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OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ WYPADKOWYCH PRZY
EKSPLOATACJI WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM
SILNIKOWYM
W ramach realizacji tematu w roku 2020 przeprowadzono kontrole
u 14 przedsiębiorców reprezentujących zakłady z różnych branż, tj.: 9 zakładów
przetwórstwa przemysłowego, 4 zakłady handlu i naprawy, 1 budownictwo. Liczba
pracujących ogółem w zakładach objętych kontrolą to 3593 osób.
W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że najwięcej nieprawidłowości
stwierdzono w zakresie stanu technicznego wózków jezdniowych (w 8 zakładach pracy).
Inspektorzy pracy podczas kontroli wózków widłowych stwierdzali szereg nieprawidłowości
dotyczących stanu instalacji elektrycznej, np.: brak sprawnych kierunkowskazów, świateł do
jazdy na wprost i świateł stop, brak sprawnych świateł cofania, brak górnej sygnalizacji
świetlnej i dźwiękowej, oraz niesprawne pasy bezpieczeństwa i zniszczone ogumienie.
W dwóch zakładach stwierdzono eksploatację dwóch wózków bez decyzji UDT zezwalającej
na eksploatację, a także nie prowadzenie rejestru z kontroli technicznej wózków (dotyczy
3 zakładów).
Sprawność środków transportu ma istotne znaczenie, gdyż pozwala wyeliminować
zagrożenia związane z kolizją między pojazdami, a osobami pieszymi oraz wyeliminować lub
zmniejszyć możliwości kolizji wózków z innymi wózkami lub innymi pojazdami.
Ponadto dalej bardzo częstą praktyką jest pozostawianie w wózkach kluczyków
w stacyjce lub kabinie kierowcy co umożliwiało uruchomienie wózków przez osoby
nieupoważnione.
Inne stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niezgodności w zakresie szkoleń
operatorów wózków widłowych z napędem silnikowym, nie wykazywania w ocenach ryzyka
zawodowego wszystkich zagrożeń oraz środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko,
a także braku zapoznania się operatorów z instrukcjami bezpieczeństwa prac
transportowych.

GOSPODARKA KOMUNALNA - PRZESTRZEGANIE
PRZEPISÓW BHP
W roku 2020 do kontroli wytypowano zakłady zajmujące się gospodarowaniem
odpadami komunalnymi i oczyszczaniem ścieków komunalnych oraz zakład termicznego
przekształcania odpadów komunalnych. Kontrole przeprowadzono w:
- oczyszczalniach ścieków komunalnych - 3 zakłady.
- zakładach zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych - 3 zakłady
oraz zakładach zajmujących się odbiorem i utylizacją odpadów - 2 zakłady;
- zakładzie termicznego przekształcania odpadów komunalnych - 1 kontrola;
Stwierdzone nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
- na terenie oczyszczalni ścieków prowadzono eksploatację urządzeń i maszyn
z otwartymi lub zdemontowanymi osłonami niebezpiecznych stref;
- brak właściwych pomieszczeń higieniczno- sanitarnych: szatni przepustowej, jadalni dla
pracowników zatrudnionych przy obsłudze oczyszczalni ścieków;
- brak właściwego wyposażenia i przygotowania pracowników do wykonywania prac
demontażowych konstrukcji wsporczych na oczyszczalni ścieków;
- eksploatacja belownicy kanałowej bez właściwej osłony lub z niesprawnymi urządzeniami
ochronnymi niebezpiecznych stref.
- brak właściwych opakowań i oznakowania opakowań zawierających środek
do dezynfekcji.
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W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono rażących naruszeń przepisów
bhp w szczególności dotyczących zagrożeń biologicznych, chemicznych oraz zagrożeń
dla układu mięśniowo- szkieletowego.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP DOTYCZĄCYCH
ORGANIZACJI PRACY W MIEJSCACH,
GDZIE MOŻE WYSTĘPOWAĆ ATMOSFERA WYBUCHOWA
W 2020 roku przeprowadzono 2 kontrole w zakładach pracy, w których z przyczyn
wynikających z cech miejsca pracy, urządzeń lub używanych substancji i mieszanin może
wystąpić atmosfera wybuchowa. Kontrole przeprowadzono na terenie stacji odparowania
skroplonego metanu LNG ze stacją redukcyjną, pomiarową podwyższonego ciśnienia oraz
na dwóch stacjach paliw.
Z przeprowadzonych kontroli wynika, że zarówno w małych jak i w dużych zakładach
dysponujących wykwalifikowaną kadrą z doświadczeniem w branży, specjalistycznym
sprzętem i dużymi możliwościami finansowania stwierdzono podobne nieprawidłowości
związane z: nieprawidłowym oznakowaniem stref niebezpiecznych, brak lub
nieprawidłowości w dokumencie zabezpieczenia przed wybuchem.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW BHP PRZY WYKONYWANIU PRAC
ZWIĄZANYCH Z NARAŻENIEM PRACOWNIKÓW NA HAŁAS
Celem kontroli było ustalenie czy i jakie działania podejmują pracodawcy w celu
ograniczenia i eliminowania hałasu występującego w środowisku pracy, w zakładach różnych
branż.
W trakcie przeprowadzanych kontroli w 3 zakładach pracy inspektorzy pracy
stwierdzili, że pracodawcy wszystkim pracownikom narażonym na działanie hałasu
udostępnili środki ochrony indywidualnej słuchu. Do działań mających na celu ograniczenie
występowania hałasu na stanowiskach pracy należy zaliczyć także systematyczne przeglądy
i konserwacje eksploatowanych maszyn i urządzeń emitujących hałas. Dodatkowo wykonuje
się bieżące remonty silników, naprawy i konserwacje mechanizmów roboczych oraz
oprzyrządowania maszyn, wymianę łożysk, głowic z narzędziami skrawającymi, naprawę
instalacji elektrycznej i pneumatycznej, remonty i uszczelnienia instalacji odpylających oraz
zakup nowych części do starych maszyn W zakładach dokonywano też posadowienia
maszyn emitujących hałas na tłumiących podkładkach lub ustawiano maszyny
w wyodrębnionych pomieszczeniach w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania się hałasu na
inne stanowiska pracy.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY W ZAKŁADACH, W KTÓRYCH
WYSTĘPUJE NARAŻENIE NA CZYNNIKI O DZIAŁANIU
RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM
Na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w ramach realizacji tematu
dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, w których występuje narażenie na
czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, przeprowadzono 3 kontrole. Zakłady
te zatrudniają łącznie 146 osób.
Stwierdzone w toku czynności nieprawidłowości to:
- brak rejestru prac, których wykonanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie
z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami o działaniu rakotwórczym lub
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mutagennym w czasie stosowania substancji w ciągu linii technologicznej zakładu pracy 1 przypadek,
brak rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub
mutagennym - 1 przypadek,
nie poinformowanie pracowników narażonych o wynikach z przeprowadzonych badań
i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników o działaniu rakotwórczym, występujących
w środowisku pracy tj. pyłu drewna twardego emitowanego w czasie procesu obróbki
drewna - 1 przypadek.
nie zapewnienie 11 pracownikom w zakładzie pracy, środków ochrony indywidualnej
w postaci masek przeciwpyłowych, przeznaczonych do osobistego użytku odrębnie
dla każdego pracownika, narażonego na czynnik rakotwórczy w postaci pyłu drewna
twardego. W czasie kontroli ustalono, że dwie maski przeciwpyłowe służyły wszystkim
pracownikom narażonych na oddziaływanie pyłu w czasie obróbki drewna twardego.

BEZPIECZEŃSTWO W LEŚNICTWIE
W 2020 roku przeprowadzono 16 kontroli przedsiębiorców zakładów usług leśnych,
dotyczących przestrzegania w zakładach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy
pozyskiwaniu i zrywce drewna.
Badanie zagadnienia bezpieczeństwa na stanowiskach pracy i w trakcie pracy
dotyczyło łącznie 108 osób, w tym 16 przedsiębiorców, 88 pracowników, 3 osoby
świadczące prace na podstawie umów zlecenia i 1 podwykonawca jednoosobowy,
wykonujący prace w ramach samozatrudnienia.
Stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie organizacji i wykonywania prac
szczególnie niebezpiecznych:
-

-

niestosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej - antyprzecięciowych ochron
kończyn dolnych, ochronników słuchu i osłon twarzy,
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych bez zachowania wymaganych
parametrów procesu technologicznego i zapewnienia skutecznego nadzoru
nad ich wykonywaniem, tj.: niezapewnienia co najmniej dwuosobowego zespołu
wykonywania prac, stosowania niedozwolonych technik ścinki drzew, niestosowania
wymaganych urządzeń pomocniczych, wykonywania prac w sąsiedztwie obiektów innej
własności (linie energetyczne, drogi publiczne), itp.,
braku w zakładach odpowiedniej liczby pracowników z kwalifikacjami do obsługi pilarek,
ciągników lub urządzeń transportu bliskiego,
braku aktualnych orzeczeń lekarskich, stwierdzających brak przeciwwskazań
zdrowotnych do wykonywania prac na zajmowanym stanowisku.
braku ukończonych szkoleń z bhp, wstępnych oraz okresowych.

Ponadto stwierdzono stosowanie niesprawnych technicznie maszyn i urządzeń.
W 2 zakładach, dwaj pilarze użytkowali niesprawne pilarki łańcuchowe bez wymaganego
hamulca i łapacza piły łańcuchowej. W 1 zakładzie, pracodawca użytkował nadmiernie
wyeksploatowaną linę zrywkową. W 2 zakładach użytkowano zestawy zrywkowe (ciągnik
i przyczepka), które nie posiadały wymaganych osłon wałków przekazu mocy.

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2020
str. 54

Brak osłony wałka przekazu mocy w ciągniku
W 1 zakładzie użytkowano 2 ciągniki zrywkowe pozbawione drzwi do kabin
ochronnych oraz siatek z tyłu pojazdy, chroniących operatora przed urazem jaki może
wywołać zerwana lina zrywkowa.

Brak drzwi w kabinie ciągnika

Brak siatki ochronnej z tyłu kabiny

W wyniku kontroli stwierdzono 35 żurawi hydraulicznych, stosowanych
w 16 zakładach leśnych (21 przyczepek zrywkowych, 6 forwarderów i 8 harwesterów).
W 3 zakładach stwierdzono 3 przypadki użytkowania żurawi bez decyzji UDT, zezwalających
na ich eksploatację. Powyższe dotyczyło każdorazowo braku pierwszych decyzji
dla 1 przyczepki zrywkowej, 1 forwardera i 1 harwestera.

OGRANICZENIE ZAGROŻEŃ W ZAKŁADACH ROLNYCH
Z UWZGLĘDNIENIEM LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA
Na terenie województwa podlaskiego wytypowano i przeprowadzono kontrole
w 4 zakładach branży rolnej produkującej rośliny i w 4 zakładach zajmujących się chowem
i hodowlą zwierząt. Ogólne zatrudnienie w tych zakładach wyniosło 210 osób, w tym
16 cudzoziemców. Wymieniona grupa pracujących narażona była na działanie szkodliwych
dla zdrowia, w tym: czynników chemicznych - 53 pracowników, biologicznych - 132
pracowników, a na hałasu oraz drgań mechanicznych 154 pracowników. Dodatkowo
1 pracownik był narażony na zagrożenie stwarzane przez atmosferę wybuchową,
na stanowisku pracy w mieszalni pasz.
Najczęstsze stwierdzone nieprawidłowości:
- braku instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń
technicznych - 11 przypadków,
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braku lub niewykonywania w obowiązujących terminach badań i pomiarów dotyczących
skuteczności działania środków podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
w eksploatowanej instalacji elektrycznej - 8 przypadków,
brak uziemienia metalowych elementów silosów, elewatorów i wież przeznaczonych do
magazynowania zbóż i pasz - 4 przypadki,
eksploatowania maszyn i urządzeń technicznych bez wymaganych osłon
lub urządzeń ochronnych - 9 przypadków,
braku lub niepełnej oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą
na stanowisku pracy - 12 przypadki.

W czasie kontroli jak i po ich zakończeniu inspektorzy pracy wydali ogółem
144 decyzji. Trzy decyzje dotyczyły skierowania do innych prac pracowników zatrudnionych
przy obsłudze maszyn, do obsługi których nie posiadali wymaganych kwalifikacji. Inspektorzy
wydali również 2 decyzje wstrzymujące eksploatację maszyn z uwagi na stwierdzone
zagrożenia zdrowia lub życia osób je obsługujących.

TEMATY WŁASNE OIP
PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW O CZASIE PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI
W 2020r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku
przeprowadzili 8 kontroli u 8 pracodawców w zakresie przestrzegania przepisów o czasie
pracy przez pracodawców prowadzących działalność w dziedzinie kultury i sztuki.
Kontrolowani pracodawcy zatrudniali łącznie 597 osób, na podstawie umów o pracę
zatrudnionych było 422 pracowników, w tym 275 kobiet.
Kontrole wykazały naruszenia przepisów o czasie pracy u 6 pracodawców.
Do pracodawców tych inspektorzy pracy skierowali wystąpienia zawierające łącznie
32 wnioski dotyczące wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
Naruszenia przepisów w zakresie czasu pracy stwierdzone w trakcie kontroli, regulowane
wystąpieniami były następujące :
 4 pracodawców zatrudniało pracowników w godzinach nadliczbowych wynikających
z przekroczenia dobowej normy czasu pracy w związku z podejmowaniem pracy drugi
raz w tej samej dobie, przy czym praca drugi raz w tej samej dobie była planowana
w rozkładach czasu pracy, a godziny nadliczbowe nie były rekompensowane
pracownikom;
 4 pracodawców nie wykazywało w imiennych kartach ewidencji czasu pracy informacji
o wykonywaniu przez pracowników pracy w godzinach nadliczbowych wynikających
z przekroczenia dobowej normy czasu pracy w związku z podejmowaniem pracy drugi
raz w tej samej dobie, a także informacji o pracy w porze nocnej;
 3 pracodawców części pracownikom nie zapewniło 11 godzinnego nieprzerwanego
odpoczynku w każdej dobie;
 1 pracodawca niektórym pracownikom nie zapewnił 5 dniowego tygodnia pracy.
Z odpowiedzi udzielonych przez pracodawców wynika, że wszystkie wnioski zawarte
w wystąpieniach zostały zrealizowane lub przyjęte do realizacji. W wyniku ich realizacji
między innymi:
 4 pracodawców wypłaciło 84 pracownikom dodatek do wynagrodzenia za pracę
w godzinach nadliczbowych w łącznej kwocie 72.685,12 zł, a 3 z powyższych
pracodawców udzieliło 42 pracownikom, na ich wniosek, łącznie 854 godziny wolne
od pracy,
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4 pracodawców odnotowuje w imiennych kartach ewidencji czasu pracy informacje
o świadczeniu przez pracowników pracy w godzinach nadliczbowych oraz w porze
nocnej,
3 pracodawców podjęło działania powodujące zapewnienie pracownikom 11 godzinnego,
nieprzerwanego odpoczynku dobowego.

W stosunku do 4 pracodawców, u których stwierdzono naruszenia przepisów prawa
pracy polegające na zatrudnianiu pracowników w godzinach nadliczbowych, wynikających
z podejmowania pracy drugi raz w tej samej dobie, bez zrekompensowania pracownikom
godzin nadliczbowych, inspektorzy pracy zastosowali środki wychowawcze w postaci
ostrzeżeń.

PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH LEGALNOŚCI
ZATRUDNIENIA I PRAWA PRACY PRZEZ PODMIOTY BRANŻY HOTELARSKIEJ
W okresie sprawozdawczym realizując zadanie z harmonogramu w zakresie
przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i prawa pracy przez podmioty
branży hotelarskiej przeprowadzono 7 kontroli w 7 podmiotach gospodarczych.
U kontrolowanych przedsiębiorców pracę świadczyło ogółem 63 osoby, w tym w ramach
stosunku pracy 41 pracowników, z czego 34 kobiety.
W zakresie prawnej ochrony pracy oraz legalności zatrudnienia stwierdzane
nieprawidłowości obejmowały następujące zagadnienia:
 nieustalenie w obwieszczeniu obowiązującego systemu i rozkładu czasu pracy oraz
przyjętej długości okresu rozliczeniowego - 4 kontrole,
 brak ewidencji czasu pracy - 4 kontrole,
 nieprowadzenie pracownikowi akt osobowych - 3 kontrole,
 nieustalenie w umowie zlecenia terminu wypłaty wynagrodzenia gwarantującego wypłatę
minimalnej stawki godzinowej, co najmniej raz w miesiącu - 3 kontrole,
 nie zapewnienie co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy - 2 kontrole,
 nieustalenie w umowie o pracę z pracownikiem zatrudnionym w niepełnym wymiarze
czasu pracy, dopuszczalnej liczby godzin ponad określony wymiar czasu pracy, których
przekroczenie uprawnia pracownika do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych
- 2 kontrole,
 nietworzenie pracownikom rozkładu/harmonogramu czasu pracy - 2 kontrole,
 brak udostępnienia pracownikowi tekstu przepisów dotyczących równego traktowania
w zatrudnieniu - 2 kontrole,
W zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy stwierdzane nieprawidłowości obejmowały
następujące zagadnienia:
 brak oceny ryzyka zawodowego/brak aktualizacji oceny - 3 kontrole,
 brak instruktażu ogólnego w dziedzinie bhp - 2 kontrole,
 brak instruktażu stanowiskowego w dziedzinie bhp - 2 kontrole,
 brak programów szkolenia w dziedzinie bhp - 2 kontrole,
 brak ustalenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego w dziedzinie bhp
- 2 kontrole,
Przyczyny naruszeń prawa wg pracodawców to głównie pogarszająca się sytuacja
finansowa spowodowana kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa, nieznajomość bądź
błędna interpretacja przepisów prawa m.in. w zakresie czasu pracy, profilaktycznych badań
lekarskich, szkoleń w dziedzinie bhp, oceny ryzyka zawodowego.
Potwierdzeniem tezy na trudną sytuację finansową jest fakt, że przedsiębiorca, który
nie opłacił składek należnych na Fundusz Pracy za sierpień oraz wrzesień 2020r., złożył do
ZUS wniosek o umorzenie składek za okres od marca 2020r. do maja 2020r. (czyli korzystał
w regulacji objętych tarczą antykryzysową).
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W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 3 nakazy, zawierające
łącznie 11 decyzji administracyjnych na piśmie, odnoszące się do 13 pracowników, celem
przywrócenia stanu odpowiadającego przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.
5 decyzji opatrzono rygorem natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 § 1 K.p.a.
Na skierowane 3 nakazy na piśmie, zawierające 11 decyzji, wykonano wszystkie, co stanowi
100% ogółu.
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 6 wystąpień,
zawierających 30 wniosków odnoszących się do stwierdzonych nieprawidłowości, które
dotyczyły 69 pracowników. Pracodawcy wykonali 30 wniosków, stanowi to 100% ogółu.
Ponadto inspektorzy skierowali do pracodawców 3 polecenia, które zostały wykonane
w trakcie kontroli.
W stosunku do 1 pracodawcy inspektor pracy, w związku z zaistniałymi
wykroczeniami zastosował mandat karny kredytowany na kwotę 1.000zł.

BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
W ZAKŁADACH RÓŻNYCH BRANŻ
W województwie podlaskim przeprowadzono kontrole łącznie w 17 zakładach
zatrudniających 4595 osób pracujących oraz 51 cudzoziemców.
Najczęściej występującymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli
w zakresie organizacji pracy były:
 w 13 zakładach stwierdzono brak lub nieprawidłowo sporządzone wykazy prac
szczególnie niebezpiecznych,
 w 13 zakładach instrukcje organizacji bezpiecznej pracy niewłaściwie określały procedury
i zasady bezpiecznego prowadzenia prac związanych z eksploatacją urządzeń
energetycznych, natomiast w 5 nie opracowano tego typu dokumentów,
 w 5 zakładach nie realizowano obowiązku wydawania poleceń i dopuszczania
do wykonywania prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia
ludzkiego,
 w 13 zakładach stwierdzono brak lub niewłaściwie opracowane instrukcje eksploatacji
urządzeń elektroenergetycznych oraz ciepłowniczych,
 w 4 zakładach nie dokonano oceny zagrożenia wybuchem, pomimo że występują
w nich potencjalne źródła powstawania atmosfer wybuchowych od pyłów organicznych
i gazów palnych oraz inicjatory zapłonu,
 w 10 zakładach wystąpiły nieprawidłowości dotyczące braku ustalania odpowiednich
środków ochrony indywidualnej adekwatnych do występujących zagrożeń podczas
eksploatacji urządzeń elektrycznych, ciepłowniczych i gazowych.
Najczęściej
pracownikom nie zapewniono wymaganych ochron w postaci ubrań ochronnych
skutecznie zabezpieczających przed oparzeniami termicznymi oraz o właściwościach
antyelektrostatycznych wymaganych w strefach zagrożonych wybuchem
\Wśród skontrolowanych zakładów nie stwierdzono przypadków drastycznych
zaniedbań pracodawców w zakresie stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych.

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2020
str. 58

PODSTAWOWE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI
PREWENCYJNEJ
PORADY PRAWNE I TECHNICZNE
W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. pracownicy Okręgowego Inspektoratu
Pracy udzielili łącznie 15.637 porad prawnych i technicznych, tj.:
● w zakładach pracy udzielono łącznie 12.035 porad, w tym:
- porad prawnych - 4.732,
- porad technicznych - 6.340,
- porad dotyczących legalności zatrudnienia - 963.
● w siedzibie OIP i w Oddziałach w Łomży i Suwałkach udzielono łącznie 4.171 porady,
z czego:
- porad prawnych - 3 571,
- porad technicznych - 363,
- porad dotyczących legalności zatrudnienia - 71,
- innych - 166.
Jak wynika z powyższych danych, w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. udzielono
łącznie o 9 560 porad mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Mniejsza ilość udzielonych
porad dotyczy zarówno porad udzielonych w zakładach pracy jak i w siedzibie Okręgowego
Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Oddziałach. Powyższa sytuacja spowodowana była
w dużej mierze z wprowadzeniem w Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. Związane
z tym obostrzenia
spowodowały ograniczenia zarówno w działalności kontrolnej
inspektorów pracy, co wiązało się z mniejszą ilością porad udzielonych w zakładach pracy,
jak tez w udzielaniu porad osobistych w siedzibach Okręgowych Inspektoratów w pracy.
W okresie sprawozdawczym pracownicy Okręgowego Inspektoratu racy w Białymstoku
i Oddziałach udzielili łącznie 2036 porad ustnych i 1214 porad telefonicznych. Należy
zaznaczyć, iż możliwość udzielania porad telefonicznych przez pracowników Okręgowych
Inspektoratów Pracy została wprowadzona od 20 października 2020r. w związku z brakiem
możliwości udzielania porad osobistych.
W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 8.303 porady prawne oraz
6 703 porady techniczne. Ponadto inspektorzy pracy oraz pracownicy merytoryczni udzielili
także łącznie 1034 porady dotyczące legalności zatrudnienia.
Podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, w 2020 r. liczba przedstawicieli
pracodawców zgłaszających się osobiście w sprawie porad prawnych i technicznych
do siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Oddziałów w Łomży
w Suwałkach - 674 była znacząco mniejsza niż pracowników - 2905 (w tym 75 pracowników
niepełnosprawnych oraz 571 byłych pracowników). Jednocześnie udzielono w omawianym
okresie 15 porad prawnych przedstawicielom związków zawodowych oraz 22 porad
służbom bhp.
Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku i Oddziałach
w Łomży i w Suwałkach udzielili także 64 porady prawne cudzoziemcom. W tym obszarze
zakres pytań dotyczył
przede wszystkim
tematyki legalności zatrudnienia oraz
wynagrodzenia za pracę. Szacunkowo w 2020r. najczęściej zadawano pytania dotyczące
stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych,
przygotowania pracownika do pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem, minimalnej
stawki godzinowej przysługującej zleceniobiorcom.
W przypadku udzielanych porad technicznych, oprócz problematyki związanej
z wypadkami przy pracy, zainteresowaniem niezmiennie cieszyły się przepisy dotyczące
wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia pracy i pomieszczenia higienicznosanitarne. Podobnie jak w latach poprzednich pytania dotyczyły również zapewnienia przez
pracodawcę odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
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Należy zauważyć, że z porad technicznych pracodawcy korzystali w przeważającej
mierze podczas prowadzonych czynności kontrolnych, w dużo mniejszym stopniu w tym
zakresie zgłaszano się do pracowników merytorycznych w siedzibach jednostek
organizacyjnych OIP Białystok.
W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku
wpłynęło 441 pisemnych bądź elektronicznych pytań prawnych (w 2019 - 338 pytań).
Udzielono 352 odpowiedzi (w 2019 - 240 odpowiedzi) - w pozostałych przypadkach (89)
pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy występowali o wskazanie danych osoby, od
której pochodzi pytanie i jej adresu oraz przekazywali pytania do innych Okręgowych
Inspektoratów Pracy według właściwości miejscowej. W analizowanym okresie prośby
o opinie prawne zostały złożone przez 236 pracowników, 8 przedstawicieli związków
zawodowych oraz 107 pracodawców. Podobnie jak w 2019 r. podobna była ilość pytań
składanych przez jednostki samorządu terytorialnego np. szkoły, urzędy i pracodawców
prywatnych.
Ogólny spadek liczby porad udzielonych w 2020r. przez przedstawicieli OIP Białystok
zapewne jest związany ze stanem epidemicznym obowiązującym w na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej i wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami. Ponadto można
postawić tezę, że wynika to również z pewnej świadomości obowiązujących przepisów prawa
pracy po stronie stron stosunku pracy, w wyniku działań prewencyjnych i informacyjnych
prowadzonych przez przedstawicieli OIP Białystok w ostatnich latach.

PROGRAMY PREWENCYJNO - INFORMACYJNE
Przedstawiając w sprawozdaniu ten zakres naszej działalności jeszcze raz należy
przywołać stan pandemii, który od marca ubiegłego roku ogarnął nasz kraj. 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. Podstawą realizacji tych zadań jest bezpośredni kontakt z odbiorcą, czy to
pracodawca, pracownik lub rolnicy indywidualni, czy też najmłodsi odbiorcy - dzieci
i młodzież szkolna, studenci, ludzie debiutujący na rynku pracy.
Wprowadzane w różnych okresach roku lockdowny w naszej gospodarce poparte
hasłami „zostań w domu” w wielu przypadkach uniemożliwiły realizację podjętych zamierzeń.
Poniżej prezentujemy te zadania, które w części lub całości udało się nam wykonać.

Program informacyjno- prewencyjny w budownictwie
Odbiorcami prowadzonych przez inspektorów pracy w 2020r. 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. Zaobserwowana podczas czynności
kontrolnych tendencja zatrudniania na stanowiska nadzoru technicznego ludzi młodych,
niejednokrotnie niedoświadczonych, powyższymi czynnościami wzorem lat poprzednich
planowano objąć również kadrę kierowniczą i pracowników generalnych wykonawców.
Zakresem objęto budownictwo kubaturowe oraz budowy i modernizacje dróg na
terenie województwa podlaskiego, w tym największej obecnie prowadzonej inwestycji
drogowej polegającej na budowie podlaskiej części drogi ekspresowej S61 (korytarz - Via
Baltica). Wzorem lat ubiegłych powyższe czynności prowadzone były przede wszystkim na
terenach kontrolowanych budów (oczywiście z zachowaniem wymogów sanitarnych), gdzie
inspektorzy pracy na bieżąco, w czasie spotkań prewencyjnych udzielali informacji i porad
oraz udostępniali materiały informacyjne dotyczące bezpiecznej pracy w budownictwie.
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Większość z tych spotkań szkoleniowych zrealizowano w ramach programu „Tydzień
bezpieczeństwa w budownictwie”
Jedno tych szkoleń zostało przeprowadzone w oddziale OIP Białystok w Suwałkach
z udziałem 7 pracodawców. W trakcie szkolenia inspektorzy pracy zwrócili uwagę
na najbardziej istotne nieprawidłowości stwierdzane przede wszystkim podczas prac
szczególnie niebezpiecznych prowadzonych na wysokości, w wykopach, związanych
z eksploatacją maszyn i urządzeń. Podczas szkolenia uwidoczniono zagrożenia związane
z różnymi formami powierzania pracy np. w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych
i związane z tym obowiązki osób powierzających prace, osób nadzoru technicznego
kierujących pracownikami jak i samych pracowników.

Kolejne szkolenia odbyły się w ramach współpracy z Sygnatariuszami Porozumienia dla
Bezpieczeństwa w Budownictwie na terenie OIP Białystok.

Tradycją działań prewencyjnych naszego okręgu w tym temacie jest udział w corocznym
seminarium poświęconym współpracy spółdzielni mieszkaniowych woj. podlaskiego
i warmińsko-mazurskiego z firmami świadczącymi usługi budowlano-remontowe i komunalne
na rzecz spółdzielczości. W roku sprawozdawczym spotkanie to odbyło się w dniu
18.02.2020r.
W trakcie spotkania przedstawiono stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie
województwa podlaskiego, w tym obszarów oddziaływania Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Białymstoku w 2019r i 2020r. w zakresie zarówno działalności kontrolno-nadzorczej jak
i działań prewencyjnych w sektorze budownictwa. Podczas seminarium zobrazowano
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również główne nieprawidłowości zaistniałe podczas prac budowlanych, przede wszystkim
na podstawie zagrożeń związanych z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych na
wysokości, w wykopach oraz przyczyn wypadków przy pracy zaistniałych na terenach budów
w 2019r.

Innym rodzajem działań w tym zakresie było uczestnictwo inspektora pracy w V edycji
„Warsztatów Inżynierskich” organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa Oddział w Białymstoku. Powyższa inicjatywa jest realizowana w związku
z postulatem PZITB Oddział w Białymstoku wysuniętym 11.10.2018r. podczas spotkania
Rady Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku ds. Bezpieczeństwa Pracy
w Budownictwie. Warsztaty skierowane są do czynnych zawodowo inżynierów, związanych
zarówno z realizacją jak i projektowaniem obiektów budowlanych. W związku z bardzo
istotnymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa prac budowlanych i związanych z nimi
działania profilaktycznymi OIP Białystok uczestniczył po raz drugi w warsztatach o tematyce:
„Wypadki na budowie - pierwsza pomoc przedmedyczna”.

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.
Corocznym scenariuszem prowadzenia programu jest zasada przeszkolenia
zaproszonych przedsiębiorców, pozostawienie pracodawcom okresu na działania
dostosowawcze, a następnie przeprowadzenie kontroli audytowych.
Ze względu na wprowadzone obostrzenia w roku 2020 musieliśmy zmienić zasady
prowadzonych szkoleń w wymienionym programie. W miejsce grup „mikroprzedsiębiorstw”
zebranych na szkolenie prowadziliśmy te szkolenia jednostkowo u poszczególnych
pracodawców. To oczywiście spowodowało ograniczenie liczby uczestników.
Po przeprowadzeniu działań mających na celu dostosowanie swoich zakładów pracy do
obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy
8 pracodawców otrzymało Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy, w tym 5 reprezentujących
branżę leśną.
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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. W wyniku wstępnej weryfikacji zgłoszonych zakładów
w 2020 r. do XXVII edycji konkursu „PRACODAWCA - ORGANIZATOR PRACY
BEZPIECZNEJ” do końcowej oceny zakwalifikowano 6 zakładów, w tym 4 w I kategorii, tj.
do 49 osób zatrudnionych oraz 2 w II kategorii, tj. od 50 do 249 osób zatrudnionych.

W wyniku wizytacji i dokonanej oceny komisja konkursowa postanowiła nagrodzić
6 zgłoszonych pracodawców oraz nominowała dwa zakłady do szczebla centralnego.
Były to: BR TECHNOLOGY Izabela Berent, Łukasz Berent S. C. z Czartajewa
w I kategorii oraz Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Spółka Jawna z Suwałk
w kategorii II.

Nagrodę za pierwsze miejsce w II kategorii
odbiera Pani Prezes ZWM Dojnikowscy

Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk
wręcza nagrodę Izabeli i Łukaszowi Berent
właścicielom firmy BR Technology
za pierwsze miejsce w I kategorii

Bardzo miło jest nam zakomunikować, że BR Technology został wyróżniony nagrodą
Głównego Inspektora Pracy na etapie centralnym. Uroczystość wręczania statuetki Mecum
Tutissimus Ibis wraz z grawertonem odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie,
tym razem została przeprowadzona łącznie z wyżej wymienioną uroczystością w siedzibie
OIP w Białymstoku.
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Ze względu na wymogi sanitarne, wręczenie statuetek laureatom odbyło się w kilku
etapach, w siedzibach zakładów, w siedzibie Oddziału OIP w Suwałkach i w siedzibie OIP
w Białymstoku.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy”
W auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej w dniu 20.02.2020r.
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zorganizował finał regionalny konkursu „Poznaj
swoje prawa w pracy”.
Pierwszy etap, tj. szkolny konkursu został przeprowadzony w listopadzie 2019r.
i brało w nim udział 277 uczniów reprezentujących 15 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 – Julia Kiercul, Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych w Białymstoku
II miejsce – Magdalena Chociej, Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka
Dobrzańskiego- Hubala z Sokółki,
III miejsce – Mateusz Malinowski, Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych
w Białymstoku.
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Okręgowy Inspektor Pracy nagradza laureatów etapu wojewódzkiego

Kampania informacyjno- prewencyjna
„Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”
Na początku 2020 roku (przed stanem pandemii) oraz w trakcie akcji żniwnej
pracownicy OIP Białystok zajmujący się promocją zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie
przeprowadzili część z zaplanowanych różnorodnych działań w obszarze rolnictwa
indywidualnego. Odbyły się prelekcje w szkołach, szkolenia rolników, konkursy dla dzieci
i młodzieży różnych grup wiekowych oraz wizytacje prac.
Współpracowano również z mediami regionalnymi: TVP Białystok, Polskim Radiem
Białystok, Radio NADZIEJA oraz lokalną prasą fachową (Podlaskie AGRO, Wiadomości
Rolnicze i Agroizba), gdzie wymieniona promocja mogła odbywać w formie bezpiecznej.
Szczególnie dużo informacji zamieszczano na stronach internetowych samorządów
lokalnych, zawodowych i mediów oraz OIP Białystok.
Przeprowadzono łącznie 64 szkolenia, w których udział wzięło prawie 1.727 osób,
w tym 25 szkoleń z udziałem 509 rolników.
Szkolenia rolników organizowano wspólnie z PODR Szepietowo (szkolenia z zasad
bezpiecznego stosowania środków chemicznych w gospodarstwie rolnym) i innymi
organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa.

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.
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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.

Nagrodzona praca w grupie wiekowej 0 – 3

Nagrodzona praca w grupie klas IV - VIII
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PODSUMOWANIE
STAN OCHRONY PRACY
W 2020 roku epidemia spowodowana przez SARS-CoV-2 w sposób znaczący
wpłynęła na nasze życie prywatne i zawodowe, w sposób istotny dotknęła też gospodarki
i rynku pracy. Znaczna część działalności związanej z zatrudnianiem siły najemnej uległa
ograniczeniu lub okresowemu zawieszeniu. Spowodowało to konieczność wprowadzaniu
specjalnych, niespotykanych dotychczas rozwiązań wspierających pracowników
i pracodawców, miedzy innymi w celu zachowania miejsca pracy. Dotychczasowe prawa
i obowiązki pracowników i pracodawców zostały częściowo zmodyfikowane, wprowadzono
też nowe możliwości i wymagania. W szczególności dotyczy to wprowadzenia nowej
kategorii pracy, tj. pracy zdalnej, świadczonej poza miejscem jej stałego wykonywania, oraz
umożliwienia zawierania z przedstawicielami porozumień dotyczących wprowadzenia
przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy wraz z obniżeniem
wynagrodzenia. Ponadto nowe regulacje umożliwiają udzielanie przez pracodawcę
zaległego urlopu wypoczynkowego bez jego zgody.
Epidemia SARS-CoV-2 wpłynęła też na działalność kontrolną inspektorów pracy,
w szczególności poprzez jej dwukrotne ograniczenie wynikające ze wzrostu zachorowań na
Covid- 19 na początku, a zwłaszcza na końcu 2020r.
Tym niemniej, w tych trudnych uwarunkowaniach kontrole były przeprowadzane, tyle,
że w mniejszej liczbie niż zaplanowano przed epidemią.
W konsekwencji w roku 2020 inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 2.308 kontroli.
Skontrolowano ogółem 2.086 podmiotów gospodarczych. Kontrolami objęto ogółem 80.856
osób wykonujących pracę. Po zakończonych kontrolach inspektorzy pracy wydali ogółem
7.899 decyzji nakazowych, w tym 2.457 decyzji ustnych. Ponadto wystosowano 7.468
wniosków w wystąpieniach oraz wydano 264 polecenia ustne.
Pracodawcy, do momentu sporządzenia sprawozdania, potwierdzili realizację 6.672
decyzji, tj. ok. 84% (w roku 2019 odnotowano 82%) oraz 5.691 wniosków skierowanych
w wystąpieniach, tj. 76% (w roku 2019 odnotowaliśmy 77%).
Dodatkowo należy podkreślić niewielki procent decyzji niewykonanych, których liczbę
stwierdzono w trakcie kontroli, tj. po sprawdzeniu 3.086 decyzji nakazowych stwierdzono
brak wykonania dotyczący 63 decyzji – 2,0 %. Podane wyżej wartości w sposób nieznaczny
różnią się od siebie na przestrzeni ostatnich kilku lat, pomimo spadku liczby kontroli oraz
liczby decyzji nakazowych i wniosków w wystąpieniach.
Efektem działalności inspektorów pracy było w szczególności wyeliminowanie przez
pracodawców stwierdzonych nieprawidłowości. Zakres tych uchybień od kilku lat jest bardzo
zbliżony i dotyczy najczęściej obszarów:
- przygotowania pracowników do wykonywania pracy,
- eksploatacji i obsługi maszyn i urządzeń technicznych,
- stanowisk i procesów pracy,
- urządzeń i instalacji energetycznych.
Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy warto zauważyć, że liczba kontroli
w porównaniu do roku poprzedniego jest niższa aż o 22,9%, liczba decyzji nakazowych
wydanych na jedną kontrolę wynosi 3,42 i jest również niższa od odnotowanej w roku
ubiegłym, tj. 4,83 w 2019r. Jak zaznaczono na wstępie podsumowania, tak znaczny spadek
wymienionych wskaźników jest związany ze stanem pandemii w naszym kraju i wynikającymi
ze tego powodu obostrzeniami lub wręcz zamknięciem wielu branż, w tym również
okresowym ograniczeniem działalności naszego urzędu.
Porównując liczbę stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie bezpośredniego
zagrożenia życia i zdrowia pracowników za rok miniony do roku 2019 odnotowaliśmy w tym
zakresie również znaczny spadek dotyczący tych decyzji. W zakresie wstrzymania prac
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inspektorzy pracy wydali 132 decyzje wstrzymania prac (w roku 2019 wydano 254 decyzje),
a także 154 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń ze względu na fakt, że ich
eksploatacja powodowała bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, tj. o ok. 64%
mniej, w roku 2019 tych decyzji było 428).
Wymieniony środek prawny stosowany jest przez inspektorów pracy głównie
w sytuacji, gdy przy maszynie (urządzeniu) w chwili kontroli nie ma pracowników obsługi,
natomiast sama maszyna lub urządzenie jest podłączona do zasilania i może być w każdej
chwili uruchomiona. Ten środek prawny w znacznym stopniu uzupełnia działania kontrolne
w zakresie eliminowania zagrożeń na stanowiskach pracy.
Trzecim rodzajem decyzji wydawanej w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia
i zdrowia pracowników jest decyzja skierowania pracowników do innych prac. W roku
sprawozdawczym wydano 94 takie decyzje, tj. o 32,8% mniej niż w roku 2019 (wydano
wówczas 140 decyzji).
Zmniejszona liczba wydanych decyzji łączy się również z liczbą pracowników, których
decyzje skierowania do innych prac dotyczyły, tj. w roku 2020 decyzjami objęto 179
pracowników, tj. o 142 pracowników mniej do roku poprzedzającego (44,2%).
Natomiast niezmienne są branże, do których te decyzje są kierowane. Podobnie jak
w latach poprzednich, wydawano głównie w budownictwie – 50% i w przetwórstwie
przemysłowym – 19%.
Decyzje wstrzymania prac dotyczą głównie branży budowlanej – 67%, ale dodatkowo
jeszcze wydawano te decyzje w branżach: rolnictwo i leśnictwo – 10%, przetwórstwo
przemysłowe oraz handel i naprawy po 8%,
Również obszary zastosowanych decyzji nakazowych są zbliżone jak w roku
ubiegłym i dotyczyły głownie przygotowania do pracy, maszyny i urządzenia techniczne oraz
stanowiska i procesy pracy.
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 2020 inspektorzy pracy zbadali 120 zdarzeń zgłoszonych do naszego urzędu
w ramach realizacji obowiązku pracodawcy zgłaszania wypadków śmiertelnych, ciężkich
i zbiorowych. W ramach tych wypadków poszkodowanych zostało ogółem 116 pracowników,
w tym 16 osób poniosło śmierć i 23 osoby doznało ciężkiego uszkodzenia ciała.
Oceniając przedstawioną statystykę należy zwrócić uwagę na liczbę wypadków ze
skutkiem śmiertelnym. W porównaniu do roku ubiegłego jest to wzrost o 5 ofiar. W sytuacji
gdy w ostatnich latach, czyli w roku 2019 i 2018, w branży - przetwórstwo przemysłowe
notowano po jednym wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym, to w 2020 roku
odnotowano aż 5 takich przypadków. Należy przy tym jeszcze raz podkreślić, że w okresie
lockdownu w naszej gospodarce część przedsiębiorstw zawiesiła działalność lub w sposób
istotny ograniczyła tempo pracy.
Liczba poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem ciężkiego uszkodzenia ciała
również wzrosła tj. z 19 osób w roku 2019 do 23 osób w roku sprawozdawczym. Ponownie
należy wskazać na branżę „przetwórstwo przemysłowe”, w której odnotowano prawie
połowę w tej grupie poszkodowanych z naszego województwa, tj. 10 osób.
W pozostałych wskaźnikach statystyki są bardzo zbliżone, dotyczy to zarówno
samych zdarzeń jak i najczęściej powtarzających się nieprawidłowości.
Wynikające z pandemii ograniczenia spowodowały wprawdzie zmniejszenie liczby
kontroli i co za tym idzie, liczby zastosowanych środków prawnych, tym niemniej nawet
przeprowadzone w mniejszej ilości kontrole pozwalają na dokonanie analizy i oceny stanu
praworządności w stosunkach pracy.
I tak kontrole w zakresie prawnej ochrony pracy i legalności zatrudnienia wskazują na
utrzymującą się i zauważalną od lat tendencję do ograniczania kosztów osobowych. Trudno
zresztą spodziewać się aby w tym trudnym dla gospodarki okresie było inaczej.
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Skrajnym i nieakceptowalnym przypadkiem dążenia do zmniejszenia kosztów
działalności jest nielegalne powierzanie pracy zwanej potocznie ,,pracą na czarno’’ Jedną
z przyczyn nielegalnego zatrudniania są niewątpliwie wysokie koszty związane
z powierzaniem pracy na podstawie umów o pracę ponoszone przez przedsiębiorców.
Podobnie jak w latach ubiegłych, 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, co umożliwia w trakcie kontroli bezkarne twierdzenie zarówno
powierzającego pracę, jak i wykonującego, że praca świadczona jest w oparciu o ustną
umowę zawartą np. kilka dni temu, potwierdzenie na piśmie jest właśnie przygotowywane
przez biuro rachunkowe. W konsekwencji występują znaczne trudności w udowodnieniu, że
zamiarem zatrudniania na podstawie umowy ustnej jest obejście przepisów
ubezpieczeniowych i podatkowych. Z tego też powodu kontrole przeprowadzone w 2020r.
wykazały, że na 4.397 osób objętych kontrolą legalności zatrudnienia 350 osób świadczyło
pracę nielegalnie. Z zasadne jest przy tym twierdzenie, że faktyczna skala tego zjawiska jest
większa.
Innym przykładem utrzymującej się tendencji do obniżania kosztów jest zatrudnianie
na podstawie umów cywilnoprawnych (potwierdzonych na piśmie). Inspektorzy pracy
analizowali zasadność zawarcia takich umów i w przypadku stwierdzenia wykonywania pracy
na warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy kierowali do pracodawców
wystąpienia o przekształcenie tych umów w umowy o pracę. W wyniku tych wystąpień
pracodawcy potwierdzili zatrudnienie na podstawie umów o pracę łącznie 56 osobom,
z którymi uprzednio zawarte były umowy cywilnoprawne. Jednocześnie wyniki kontroli
wykazały, że część osób, zwłaszcza młodych, stawiających pierwsze kroki na rynku pracy,
była zadowolona z zatrudnienia na podstawie umów zlecenie. Obowiązująca w 2020r.
minimalna stawka godzinowa na poziomie 17zł brutto, zapewniała w niektórych miesiącach
za przepracowane liczby godzin wynagrodzenie wyższe niż w przypadku osób zatrudnionych
na podstawie umów o pracę z ustalonym wynagrodzeniem minimalnym. Ponadto
zleceniobiorcy bardzo często podkreślali pozytywne aspekty ekonomiczne niepracowniczych
form zatrudnienia oraz znaczną elastyczność w rozwiązywaniu łączącego strony stosunku
prawnego. Dotyczyło to głównie młodych osób wchodzących na rynek pracy.
Minimalizowanie kosztów zatrudnienia przejawiało się też w tym, że przedsiębiorcy
i rolnicy, w dalszym ciągu dosyć często powierzali pracę cudzoziemcom w związku
z brakiem pracowników niewykwalifikowanych 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
jest największe zapotrzebowanie na niewykwalifikowanych pracowników do prostych prac
budowlanych. Podczas kontroli przeprowadzonych w 2020r. inspektorzy pracy stwierdzili, że
szczególnie niepokojącą tendencją jest znaczna liczba cudzoziemców wykonujących pracę
tymczasową w oparciu o umowy cywilnoprawne. Kwestionowanie przez inspektorów pracy
umów cywilnoprawnych w sytuacjach, gdy faktycznie istnieją przesłanki do ustalenia istnienia
stosunku pracy jest utrudnione w związku ze specyficznym charakterem pracy tymczasowej wymaga to bowiem dokonania dogłębnej analizy zarówno warunków wykonywania przez
daną osobę pracy u pracodawcy użytkownika, jak i organizacji tej pracy przez agencję pracy
tymczasowej, nie mówiąc już o tym, że cudzoziemcy tylko czasowi przebywają w Polsce,
a po powrocie do swojego kraju udział w procesach sądowych w Polsce o ustalenie
stosunku pracy byłby co najmniej utrudniony.
Kontrole przeprowadzone w 2020r. wykazały, że 145 osób świadczyło pracę
nielegalnie, w szczególności zaś 20 osób bez potwierdzenia na piśmie rodzaju pracy, 24 bez
wymaganego zezwolenia na pracę, a 98 powierzano pracę na innym stanowisku lub na
innych warunkach niż warunki określone w zezwoleniu na pracę.
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Dążenie do ograniczania kosztów osobowych widoczne jest też w podstawowym
obszarze aktywności zawodowej tj. przy zatrudnianiu osób w oparciu o stosunek pracy.
Powoduje to często zatrudnianie mniejszej liczby pracowników od faktycznie potrzebnej
iw konsekwencji prowadzi do naruszenia przepisów o czasie pracy, a także w zakresie
wypłaty należności za pracę wykonaną ponad ustawowe normy czasu pracy. Przyczynia się
do niezapewniania pracownikom odpoczynku dobowego i tygodniowego, pracy w godzinach
nadliczbowych oraz naruszenie przepisów o przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
Kontrole w tym zakresie przeprowadzone w 2020r. nie wskazują, aby skala naruszeń tych
przepisów uległa poprawie w stosunku do lat ubiegłych. Nadal dominują też naruszenia
polegające na nierealizowaniu obowiązku dokumentowania czasu pracy, a zwłaszcza na
nierzetelnej rejestracji tego czasu. Celem jest ukrycie faktycznego czasu pracy,
a w konsekwencji uniknięcie konieczności wypłaty wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
lub umożliwienie wypłaty świadczeń dodatkowych ,,pod stołem’’ bez konieczności
odprowadzania należnych składek ubezpieczeniowych i podatków. W konsekwencji tego
rodzaju naruszenia utrudniają dochodzenie roszczeń pracowniczych przed sądami pracy,
a także skuteczną kontrolę organów PIP.
Przeprowadzone w 2020r. kontrole potwierdziły, że nieprawidłowości w obszarze
wynagrodzenia za pracę są na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. Co najistotniejsze
kontrole nie wykazały, aby pandemia SARS-CoV-2 i wynikające z zagrożeń ograniczenia
w funkcjonowaniu gospodarki wpłynęły szczególnie negatywnie na obowiązek wypłaty
wynagrodzenia i innych świadczeń.
Naruszenia w zakresie wypłaty wynagrodzenia oczywiście były, ale nie na wielką
skalę, jak można byłoby się spodziewać. Świadczy o tym fakt, że na 2.308 kontroli decyzje
wypłaty wynagrodzenia skierowano do 20 pracodawców (0,9% skontrolowanych)
i dotyczyły one 563 pracowników, a polecenia wypłaty zrealizowane w trakcie kontroli
wydano w 56 zakładach (2,4% objętych kontrolami). Do nieco większej liczby pracodawców
(148 – 6,4%) skierowano wystąpienia dotyczące wypłaty należności pracowniczych,
ale z reguły nie dotyczyły one wynagrodzenia podstawowego za pracę, wnioskowano
najczęściej o wypłatę różnego rodzaju dodatkowych składników wynagrodzenia,
w szczególności za godziny nadliczbowe.
W reakcji na wydane przez inspektorów pracy środki prawne pracodawcy wypłacili
3.059.062 zł dla 1.964 pracowników. Analiza wydanych w 2020r. środków prawnych,
w szczególności decyzji wskazuje, że były one kierowane w większości do pracodawców
zatrudniających niewielu pracowników. Wyniki kontroli wskazują, że pomimo tego, iż z uwagi
na wprowadzenie stanu epidemii wielu pracodawców znacząco ograniczyło prowadzenie
działalności, nie nastąpiły masowe przypadki niewypłacania wynagrodzenia skutkujące
wzrostem liczby decyzji płacowych. Zapewne wiąże się to z wprowadzeniem nowych
rozwiązań prawnych w ramach tzw. tarcz, dotyczących pomocy finansowej pracodawcom
zmuszonym do ograniczenia lub zawieszenia działalności gospodarczej.
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 2020r. naruszyło przepisy ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (3,7% objętych kontrolami). Naruszenia te
dotyczyły 8 niewielkich sklepów osiedlowych lub zlokalizowanych w małych
miejscowościach. Otwarte były też sklepy korzystające z licznych wyłączeń ustawowych od
zakazu handlu. Należy przy tym zauważyć, że większość placówek handlowych, w których
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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.
Istotnym zadaniem kontrolnym realizowanym w 2020r. 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, co stwierdzono w 50% skontrolowanych zakładów. 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.
Jeżeli uznać, 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, to dane statystyczne wskazują,
że wynikające z pandemii ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki nie przyczyniły się do
wzrostu naruszeń uprawnień pracowniczych skutkujących wzrostem liczby skarg w stosunku
do roku 2019. Jest wręcz przeciwnie, gdyż w 2019r. do OIP wpłynęło więcej skarg niż
w roku sprawozdawczym. Ponadto nie było skarg wskazujących na to, że pracodawcy,
którzy zawarli porozumienia o obniżeniu wymiaru czasu pracy, przestoju ekonomicznym
i obniżeniu wysokości wynagrodzenia naruszali ich postanowienia. Charakterystyczne jest
natomiast to, że coraz więcej skarg składają cudzoziemcy, najczęściej z Białorusi i Ukrainy.
Skargi te niemal wyłącznie dotyczyły niewypłacenia lub obniżenia wysokości wynagrodzenia
za pracę, w tym z umów cywilnoprawnych.
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.
Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii, w 2020 roku, w odróżnieniu od
lat ubiegłych działalność ta była bardzo ograniczona. Nie było możliwości zrealizowania
wszystkich programów prewencyjno- informacyjnych i konkursów, chociaż ten najistotniejszy
,,Pracodawca organizator pracy bezpiecznej’’ został przeprowadzony, a jeden z laureatów
został też nagrodzony w finale centralnym. Bez przeszkód natomiast promowano przepisy
prawa pracy w mediach, zwłaszcza w prasie i rozgłośniach radiowych.
Generalnie za pozytywne uznać należy, że pomimo wynikających z epidemii
problemów w funkcjonowaniu gospodarki, stan przestrzegania przepisów podlegających
kontroli PIP nie uległ pogorszeniu, przy czym nadal jest on niezadowalający.
Ocena ta wynika głównie ze skali naruszeń przepisów o czasie pracy, a także
bezpieczeństwa pracy i przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2020
str. 71

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2020
str. 73

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2020
str. 74

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2020
str. 75

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2020
str. 76

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku za rok 2020
str. 77

