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Od ponad 95 lat, Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania 
prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Działalności 
kontrolno-nadzorczej, mającej na celu uzyskanie poprawy stanu przestrzegania prawa pracy 
w kontrolowanych zakładach, towarzyszą działania o charakterze promocyjno-prewencyjnym, 
które służą kształtowaniu nawyków bezpiecznej pracy i popularyzacji obowiązujących przepisów. 
Zakres jej działania i uprawnień określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji 
Pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 404 ze zm.) oraz statut, stanowiący załącznik do zarządzenia 
marszałka Sejmu z dnia 27 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji 
Pracy (M. P. Nr 58, poz. 657, z 2009 r. Nr 8, poz. 76 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 19). 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi. Nadzór nad PIP sprawuje Rada Ochrony 
Pracy. Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspektorat Pracy 
oraz 16 okręgowych inspektoratów pracy, w ramach których funkcjonują 42 oddziały. Państwową 
Inspekcją Pracy kieruje Główny Inspektor Pracy powołany przez marszałka Sejmu RP.  

* 
Zgodnie z przyjętym „Programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2014”, działania 
prowadzone w roku sprawozdawczym miały charakter: 

• nadzorczo-kontrolny – działania egzekwujące właściwy stan warunków pracy 
i przestrzegania praworządności w stosunkach pracy w branżach i zakładach pracy, 
w których zdiagnozowano wcześniej niewłaściwy stan ochrony pracy lub wystąpiły 
niekorzystne zdarzenia wskazujące na potrzebę zintensyfikowania działań; 

• diagnozujący stan ochrony pracy – działania ukierunkowane na uzyskanie miarodajnej 
oceny sytuacji w wybranych obszarach ochrony pracy, w celu ustalenia skali 
nieprawidłowości oraz rodzajów problemów, które należy objąć intensywnymi kontrolami; 

• prewencyjny – działania polegające m.in. na wspieraniu pracodawców we wprowadzaniu 
systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy, nowoczesnych 
technik i technologii oraz promowaniu problematyki ochrony pracy, szczególnie 
bezpiecznych zachowań w pracy i życiu pozazawodowym. 

W roku 2014 realizowano drugi etap wieloletniego planu działań PIP (na lata 2013-2015) 
obejmujący działania kontrolno-prewencyjne dotyczące zagadnień przestrzegania przepisów 
prawa pracy przy zatrudnieniu, a zwłaszcza kwestie zawierania przez pracodawców umów 
cywilnoprawnych i terminowych. Oprócz kontroli prowadzonych w zakresie przestrzegania prawa 
pracy przy zatrudnieniu, prowadzona była kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz 
pracę”, której podstawowym celem było zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów prawa 
pracy przy zatrudnianiu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zawierania umów 
cywilnoprawnych oraz umów terminowych. 

W ramach działań długofalowych, w roku 2014 kontynuowane były działania nadzorczo-
kontrolne w wytypowanych przez okręgowe inspektoraty pracy zakładach, w których odnotowano 
dużą liczbę wypadków przy pracy oraz wysoki poziom narażenia na czynniki szkodliwe dla 
zdrowia, skutkujące chorobami zawodowymi lub innymi dolegliwościami związanymi 
z wykonywaniem pracy. Prowadzone były również działania kontrolne w grupie zakładów, 
w których stwierdzono najwyższe wskaźniki wypadków przy pracy, w tym wypadków o cechach 
powtarzalnych. Prowadzone działania kontrolne wsparte zostały programem prewencyjnym, 
mającym na celu wyeliminowanie zagrożeń wypadkowych poprzez praktyczną implementację 
elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy, w tym przepisów dotyczących oceny ryzyka 
zawodowego oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. W 2014 r. rozpoczęto 
realizację działań kontrolnych w zakładach produkujących lub stosujących nanomateriały 
w procesach pracy oraz w laboratoriach na wyższych uczelniach. Kontrole prowadzone były 
w ramach programu zadań długofalowych przewidzianych na lata 2013-2015, ukierunkowanego 
na kompleksowe ustalenie stanu przestrzegania podstawowych zasad ochrony zdrowia 
pracowników w podmiotach wytypowanych do kontroli. 

W ramach realizacji zadań rocznych i stałych ujętych w programie działania Państwowej 
Inspekcji Pracy na rok 2014 r., prowadzono kontrole wynikające ze zgłaszanych do Okręgowego 
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Inspektoratu Pracy w Warszawie skarg i wniosków (głównie skarg na pracodawców). Prowadzono 
również kontrole związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sprawdzano 
warunki pracy i stan bezpieczeństwa na placach budów. Prowadzono kontrole zakładów 
nowopowstałych, podmiotów leczniczych, zakładów branży chemicznej i paliwowej. 

W roku 2014 realizowano również działania kontrolne w ramach tematów własnych, 
przyjętych dodatkowo w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie w oparciu o ocenę 
regionalnych zagrożeń zawodowych. Prowadzono kontrole mające na celu ograniczenie zagrożeń 
w magazynach wysokiego składowania. Sprawdzano przestrzeganie przepisów prawa pracy 
w instytucjach finansowych, w tym w bankach. Propagowano wśród rolników prowadzących 
działalność w zakresie szeroko rozumianego sadownictwa i ogrodnictwa – przepisów o ochronie 
pracy i legalności zatrudnienia, dotyczących najemnego zatrudniania osób.   

Poza działalnością nadzorczo-kontrolną i prewencyjną, prowadzono szeroko pojętą 
działalność profilaktyczną, w tym poradnictwo w zakresie prawa pracy i problematyki 
technicznego bezpieczeństwa pracy, a także upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy 
i wynikach przeprowadzonych kontroli - również we współpracy z mediami. 

* 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie jest jednym z 16 okręgowych inspektoratów pracy, 

działających w ramach struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Zakresem swojej 
właściwości terytorialnej obejmuje obszar województwa mazowieckiego. Kieruje nim okręgowy 
inspektor pracy przy pomocy zastępców, tj. zastępcy ds. nadzoru oraz zastępcy ds. prawno – 
organizacyjnych. Podstawowa rolę w strukturze organizacyjnej okręgowego inspektoratu pracy 
odgrywają samodzielne stanowiska ds. nadzoru i kontroli, na których zatrudnieni są pracownicy 
wykonujący i nadzorujący czynności kontrolne. W ramach struktury terenowej OIP w Warszawie 
funkcjonuje pięć oddziałów z siedzibami w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprócz sekcji nadzoru terenowego, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, 
funkcjonują sekcje: wypadkowa, specjalistyczna, prawna, budowlana, prewencji, oraz organizacji, 
analiz i finansowo-księgowa. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 
2014 r., zatrudnionych było 242 pracowników (240,5 etatów), w tym: 86 pracowników 
w oddziałach terenowych. Na stanowiskach wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne 
zatrudnionych było 159 osób, 5 osób przygotowywało się do wykonywania zadań inspektorskich, 
a 39 osób wspomagało merytorycznie inspektorów pracy realizując inne ustawowe zadania. 
Ponadto 15 osób wykonywało czynności związane z organizacyjnym wspomaganiem inspektorów 
pracy. Na stanowiskach służb finansowych zatrudnionych było 5 osób, 13 osób na stanowiskach 
administracyjnych oraz 6 osób na stanowiskach obsługi. 

 

Ciechanów 
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1. Wprowadzenie 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. na terenie objętym nadzorem Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie zarejestrowanych było ponad 852,8 tys. podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą. W aglomeracji warszawskiej zarejestrowano 592,9 tys. 
podmiotów gospodarczych. Podmioty objęte nadzorem oddziałów terenowych okręgu 
warszawskiego stanowią ok. 30,47% ogólnej liczby podmiotów. 

Struktura zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w układzie organizacyjnym Okr ęgu 

l.p. Jednostka organizacyjna 
Liczba podmiotów 

(w tys.) 

Liczba podmiotów 

na 1 inspektora 

 Ogółem 852,8 5 418 

1. Warszawa 592,9 6 215 

2. Oddział Radom 80,8 3 672 

3. Oddział Siedlce 57,7 4 451 

4. Oddział Płock 42,2 3 835 

5. Oddział Ostrołęka 42,4 4 238 

6. Oddział Ciechanów 36,8 6 137 

W obowiązującej w OIP w Warszawie strukturze nadzoru na jednego inspektora pracy 
wykonującego czynności kontrolne przypada średnio ponad 5 418 podmiotów gospodarczych. 
 
Struktura podmiotów gospodarczych według wielkości zatrudnienia i sektora gospodarki 
W strukturze podmiotów gospodarczych według wielkości zatrudnienia dominują podmioty 
zatrudniające do 9 pracowników, które stanowią 94,22% ogółu. Druga grupa zatrudnienia (od 10 
do 49 pracowników) obejmuje 4,02% podmiotów, trzecia (od 50 do 249 pracowników) – 1,13% 
podmiotów i wreszcie czwarta, w której są największe zakłady pracy (powyżej 250 pracowników) 
obejmuje niespełna 0,62% podmiotów. 
 

l.p. Wyszczególnienie Liczba podmiotów 
Liczba podmiotów 

(% ogółu) 

 Ogółem  

w tym o zatrudnieniu: 
852 828 - 

1. do 9 pracowników 803 544 94,22 

2. od 10 do 49 pracowników 34 327 4,02 

3. od 50 do 249 pracowników 9 655 1,13 

4. powyżej 250 pracowników 5 302 0,62 

* 

2. Działalno ść kontrolna w roku sprawozdawczym 2014 

W 2014 r. inspektorzy pracy OIP w Warszawie przeprowadzili łącznie 8 015 kontroli w 6 477 
podmiotach gospodarczych, w których pracowało blisko 1 131 tys. osób, przy czym w 266 
kontrolach uczestniczyło co najmniej dwóch inspektorów - konieczność taka wynikała z wielkości 
zakładu, bądź złożoności badanej problematyki. Ponadto w 360 podmiotach inspektorzy podjęli 
czynności kontrolne, które nie zostały zaliczone jako kontrole przede wszystkim z uwagi na utratę 
statusu podmiotu podlegającego kontroli.  

* 
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Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach zatrudniających do 9 pracowników (46,9% 
objętych kontrolą podmiotów gospodarczych), a następnie odsetek ten zmniejszał się aż do 12% 
przy pracodawcach zatrudniających 250 i więcej pracowników.  

Kontrole przeprowadzone w 2014 r. (wg struktury wie lko ści zatrudnienia) 

Wyszczególnienie Liczba kontroli 
Liczba kart 

ZN 

Liczba 
skontrolowanych 

podmiotów  

Liczba pracujących w 
skontrolowanych 

podmiotach 

OGÓŁEM 

w tym w podmiotach o zatrudnieniu: 8 015 376 6 862 1 130 871 

do 9 zatrudnionych  3 759 374 3 614 13 682 

od 10 do 49 zatrudnionych 2 225 2 1 877 39 900 

od 50 do 249 zatrudnionych 1 068 - 793 90 317 

250 i więcej zatrudnionych 963 - 578 986 972 

 

Mając na uwadze strukturę branżową, najczęściej kontrolowanymi podmiotami były 
prowadzące działalność w zakresie: 

• handlu i napraw (24,6% objętych kontrolą pracodawców), 
• budownictwa oraz budownictwa ogólnego i inżynierii lądowej (18,6% objętych kontrolą 

pracodawców), 
• przetwórstwa przemysłowego (13,6% objętych kontrolą pracodawców). 
Podczas kontroli tych podmiotów wydano najwięcej decyzji (76,1% ogółu decyzji, w tym 

46,8% ogółu decyzji płatniczych oraz 94,2% ogółu decyzji wstrzymujących pracę lub eksploatację 
maszyn i urządzeń) i wniosków wystąpień (ok. 53,3% wszystkich wniosków ujętych 
w wystąpieniach), aby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. 

Zakres ujawnionych nieprawidłowo ści w poszczególnych zakładach w latach 2012 – 2014 

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości brak 1-2 3-7 powyżej 7 

Odsetek ogółu skontrolowanych zakładów w 2014 r. 20% 16% 32% 32% 

Odsetek ogółu skontrolowanych zakładów w 2013 r. 17% 18% 34% 32% 

Odsetek ogółu skontrolowanych zakładów w 2012 r. 19% 16% 32% 34% 

 
* 
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W roku 2014 wydano ogółem ponad 19,7 tys. decyzji (w porównaniu z rokiem 2013 wzrost 
o 4,26%) oraz ponad 22,1 tys. wniosków w wystąpieniach (o 1,8% mniej niż w roku 2013).  
W porównaniu z rokiem 2013, o 55,7% zwiększyła się liczba poleceń wydanych w trakcie kontroli. 
W roku 2014 nałożono o 2,9% więcej mandatów, natomiast kwota grzywien wzrosła o 3,6%. 
Liczba wniosków do sądu zmniejszyła się w porównaniu do roku 2013 o 13%. 

Porównanie podstawowych działa ń inspektorskich w latach 2012-2014  

Wyszczególnienie 2014 r. 2013 r. 2012 

Liczba przeprowadzonych kontroli 8 015 8107 8 147 

Liczba kart ZN (podjęte czynności niezakwalifikowane jako 
kontrole) 

376 0 0 

Liczba wydanych decyzji 19 792 18 983 20 265 

Liczba decyzji wstrzymujących 636 606 624 

Liczba decyzji skierowujących 191 129 138 

Liczba wniosków w wystąpieniach 22 189 22 599 25 194 

Liczba poleceń 397 255 256 

Liczba nałożonych mandatów 2 282 2 220 2 146 

Kwota grzywny (w tys.) 2 783 zł 2 688 zł 2 663 zł 

Liczba wniosków do sądu 254 293 310 

 

3. Decyzje inspektorów pracy wydane w wyniku kontro li 

W celu usunięcia zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących wypłaty 
wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń należnych pracownikom w 2014 r. inspektorzy 
pracy wydali ogółem 19 792 decyzje , w tym 18 763 decyzje dotyczące bhp i 1 026 decyzji 
płacowych.  

Struktura wydanych decyzji 
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W wyniku ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy inspektorzy pracy wydali 636 decyzji wstrzymania prac, w 1 przypadku nakazano 
wstrzymanie działalności, a 191 decyzjami skierowano 368 pracowników do innych prac. Ponadto 
w ramach przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 323 decyzje wstrzymujące 
eksploatację maszyn, 60 decyzji zakazujących wykonywania prac. Wydano również 7 529 decyzji, 
którym na podstawie art. 108 kpa nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Zakres przedmiotowy decyzji dotycz ących bhp 

 

* 

4. Decyzje dotycz ące wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia 

W roku 2014 r. inspektorzy pracy w podmiotach stwierdzili szereg nieprawidłowości 
dotyczących wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. W sytuacjach gdy 
niewypłacone wynagrodzenie za pracę, lub inne świadczenie należne pracownikowi za pracę, 
miało charakter bezsporny, inspektorzy pracy wydali 1 026 decyzji nakazujących wypłatę 10 230 
pracownikom, należnych świadczeń na łączną kwotę 20 991 354,80 zł. W pozostałych 
przypadkach ujawnione uchybienia regulowano w trybie wystąpień kierowanych do 
pracodawców. 

Struktura decyzji dotycz ących świadcze ń należnych pracownikom 
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W zakresie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, wydane decyzje dotyczyły 
najczęściej niewypłacenia wynagrodzenia (69% wszystkich decyzji płacowych wydanych 
w 2014 r.), niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop (10% wszystkich 
decyzji płacowych wydanych w 2014 r.) oraz niewypłacenia lub obniżenia wynagrodzenia za czas 
choroby (5% decyzji płacowych wydanych w 2014 r.). Ponadto w zakresie ochrony pracy 
młodocianych wydane decyzje dotyczyły niewypłacenia wynagrodzenia za pracę pracowników 
młodocianych, natomiast w zakresie rozwiązania z pracownikami stosunku pracy, wydane decyzje 
dotyczyły niewypłacenia odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia oraz 
niewypłacenia odprawy pieniężnej. 

* 

5. Odwołania od decyzji organów Pa ństwowej Inspekcji Pracy 

W 2014 r. wniesiono do Okręgowego Inspektora Pracy 46 odwołań od decyzji organów PIP 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W 7 przypadkach przedmiotem odwołania były 
decyzje płacowe, w 30 przypadkach – rozstrzygnięcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zaskarżono także 2 decyzje o nałożeniu kary pieniężnej w transporcie drogowym oraz 6 decyzji 
dotyczących umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W 1 przypadku odwołanie dotyczyło 
odmowy udostępnienia informacji publicznej.  

W wyniku przeprowadzonych postępowań odwoławczych Okręgowy Inspektor Pracy 
utrzymał w mocy 8 decyzji. W 19 przypadkach rozstrzygnięcia organu I instancji zostały uchylone 
w całości. Organ II instancji uchylił i przekazał do ponownego rozpatrzenia 14 decyzji. Dwie 
decyzje zostały uchylone w całości i nadano im nową treść. Dwa odwołania wniesiono po upływie 
wymaganego terminu. Okręgowy Inspektor Pracy prowadził w 2014 r. 2 postępowania w sprawie 
stwierdzenia nieważności decyzji. W obu przypadkach stwierdzono nieważność zaskarżonych 
decyzji.  

* 

6. Skargi na decyzje organów Pa ństwowej Inspekcji Pracy 

W roku 2014 zostało wniesionych w sumie 7 skarg do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego przez pracodawców na decyzje (4 skargi) i postanowienia (2 skargi) 
Okręgowego Inspektora Pracy. W jednym przypadku skarga została wniesiona na bezczynność 
Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie 
informacji publicznej. 

W zakresie rozstrzygnięć dokonanych przez WSA należy zauważyć, iż w 2 przypadkach 
oddalono skargi, w 2 przypadkach skargi zostały odrzucone przez sąd, natomiast w 1 przypadku 
skarga została uwzględniona. W odniesieniu do 2 skarg postępowanie sądowo-administracyjne 
nie zostało zakończone w 2014 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z 13.10.2014 r. (Sygn. akt II SAB/Wa 
528/140) odrzucił skargę na bezczynności Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie 
w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej. 
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Rozstrzygni ęcia WSA w roku 2014 

0

1

2
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skargi odrzucone

skargi uwzględnione

stwierdzono nieważność

zaskarżonej decyzji

skargi nie rozpoznane

odrzucone przez WSA skargi na

bezczynność OIP

 

W 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie sądowo-administracyjne przed Naczelnym 
Sądem Administracyjnym zainicjowane skargą wniesioną w roku 2013 przez pracownika.  

Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokiem z 20 marca 2014 r. (I OSK 346/13) oddalił 
przedmiotową skargę kasacyjną. W powyższej sprawie postępowanie administracyjne i sądowo-
administracyjne zostało zainicjowane poprzez wydanie decyzji o uchyleniu decyzji inspektora 
pracy i umorzeniu postępowania organu I instancji  w sprawie odmowy przez pracodawcę 
umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze.  

W roku 2014 do Naczelnego Sądu Administracyjnego została wniesiona 1 skarga kasacyjna 
przez pracodawcę.  W niniejszej sprawie postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne 
zostało zainicjowane poprzez wydanie przez Okręgowego Inspektora Pracy decyzji o utrzymaniu 
w mocy decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy 
o transporcie drogowym. Przedmiotowa skarga nie została jeszcze rozpatrzona przez Sąd. 

* 

7. Egzekucja administracyjna 

Od 2001 r. Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi egzekucję administracyjną obowiązków 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, 
a także innych świadczeń ze stosunku pracy przysługujących pracownikowi - nakładanych 
w drodze decyzji inspektorów pracy. 

W 2014 r. inspektorzy pracy w związku ze stwierdzeniem niewykonania 386 decyzji wydali 
ogółem 115 upomnień, w których wzywano 81 pracodawców do wykonania nałożonego nakazem 
obowiązku - z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,  
w tym: 

• 61 upomnień wydano w związku z niewykonaniem 241 decyzji płacowych, 
• 54 upomnień wydano w związku z niewykonaniem 145 decyzji związanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Efekt przyniosło 21 upomnień, w wyniku których zrealizowano 61 decyzji dotyczących wypłaty 
należnych świadczeń finansowych na łączna kwotę 919 533,73 zł oraz 19 upomnień, wskutek 
których zrealizowano 60 decyzji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

W wyniku ustaleń kontroli sprawdzających wykonanie decyzji ujętych w upomnieniach 
w 30 przypadkach wszczęto egzekucję administracyjną - 27 spraw wszczęto z powodu 
niewykonania decyzji inspektorów pracy dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy, 3 z powodu niewykonania decyzji dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Tytuły wykonawcze dotyczące obowiązków o charakterze niepieniężnym skierowano do 27 
pracodawców. W 1 przypadku pracodawca wniósł zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji 
administracyjnej. Zarzut został oddalony. 
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W związku z niewykonaniem 145 decyzji dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń 
oraz 5 decyzji z zakresu bhp, w stosunku do 23 pracodawców organ egzekucyjny wydał 34 
postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na ogólną kwotę 232 000 zł.  

W 2014 r. wpłynęło 5 zażaleń na postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia - 
z rozstrzygnięciem utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia. 

Należy stwierdzić, że w 2014 r. - liczba wystawionych dla zobowiązanych tytułów 
wykonawczych o charakterze niepieniężnym uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2013 - (dla 
porównania: w 2013 r. wystawiono 39 tytułów, a w 2014 r. - 30). W 2014 r. wydano 34 
postanowienia o nałożeniu grzywny, w 2013 r. - 39 grzywien. W okresie sprawozdawczym 
zmalała także liczba tytułów wykonawczych o charakterze pieniężnym skierowanych w celu 
egzekucji do naczelników urzędów skarbowych - wystawiono łącznie 44 tytuły na kwotę 
148 273,60 zł ogółem, w tym: 21 tytułów na grzywny w celu przymuszenia na kwotę 147 000,00 zł 
łącznie, 18 tytułów - na opłaty za wydanie postanowień o nałożeniu grzywien - łączna kwota 
1 224,00 zł i 5 tytułów wykonawczych - na koszty upomnień w kwocie 49,60 zł ogółem. Dla 
porównania, w roku 2013 wystawiono ogółem 81 tytułów o charakterze pieniężnym na kwotę 
220 928,80 zł ogółem - (w tym 30 na grzywny i  kwotę – 219 000,00 zł).  

* 
8. Wyst ąpienia i wnioski inspektorów pracy 

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy, a w szczególności naruszeniami 
praworządności w stosunkach pracy, w 2014 r. inspektorzy pracy skierowali 22 189 wniosków 
(o 1,8% mniej w porównaniu z rokiem 2013) zawartych w 4 983 wystąpieniach. Wystąpienia 
i wnioski skierowane były do 4 446 pracodawców. Ponad 15,8 tys. (71,5%) wydanych wniosków 
regulowało zagadnienia prawnej ochrony pracy. Pozostałe (28,5%) związane były z ogólnymi 
i szczegółowymi zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy. W porównaniu do lat ubiegłych 
rozkład zagadnień regulowanych w wystąpieniach nie uległ istotnym zmianom. 
Wydane wnioski dotyczyły najczęściej: 

• stosunku pracy – 33,5% wniosków wystosowanych do 42,5% kontrolowanych zakładów; 
• wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń – 14,5% wniosków wystosowanych do 23,7% 

zakładów; 
• czasu pracy – 13,9% wniosków wystosowanych do 24,5% zakładów; 
• urlopów pracowniczych – 2,4% wniosków wystosowanych do 5,3% zakładów; 
• przygotowania do pracy – 17,7% wniosków wystosowanych do 29,9% zakładów; 
• innych zagadnień bhp – 8,4% wniosków wystosowanych do 12,5% zakładów. 

Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych wniosków 

 

* 
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9. Polecenia 

Korzystając z uprawnienia do wydawania kontrolowanym pracodawcom ustnych poleceń 
dotyczących nieprawidłowości (z zakresu prawnej ochrony pracy), które mogły zostać usunięte w 
czasie trwania kontroli lub niezwłocznie po ich zakończeniu, w 2014 r. inspektorzy pracy wydali 
397 poleceń (o 55,5% więcej niż w roku 2013). Wydawane polecenia dotyczyły głównie 
nieprawidłowości z zakresu stosunku pracy oraz wynagrodzeń i innych świadczeń należnych 
pracownikom. Realizując polecenia pracodawcy wypłacili pracownikom należne wynagrodzenia i 
inne świadczenia w łącznej kwocie 1 735 155,28 zł.  

Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych poleceń 

 

* 
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10. Post ępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom o sób 
wykonuj ących prac ę zarobkow ą 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. inspektorzy pracy, w trakcie 
przeprowadzania czynności kontrolnych, ujawnili 8 622 wykroczeń przeciwko osobom 
wykonującym pracę zarobkową. Następstwem stwierdzonych nieprawidłowości było skierowanie 
przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 254 wniosków  o ukaranie do 
sądu, nałożonych zostało 2 282 mandatów oraz wydano 947 środków wychowawczych. 

Najczęściej wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy (art. 283 kp) – 56,3% ogółu popełnionych wykroczeń. Wykroczenia dotyczące 
niewypłacenia wynagrodzenia za pracę, nieudzielania urlopów wypoczynkowych, niewydania 
świadectwa pracy (art. 282 kp) stanowiły 25% ogółu wykroczeń, a wykroczenia dotyczące 
naruszenia przepisów o czasie pracy (art. 281 kp) – 13,77% ogółu wykroczeń. 

Najczęściej ujawniane wykroczenia 

 

Struktura ujawnionych wykrocze ń i zastosowanych środków prawnych 

Wyszczególnienie Ogółem 
Zastosowane środki prawne 

Wnioski do 
sądu Mandaty Środki 

wychowawcze 

Wykroczenia ogółem 
w tym z: 

8 622 1 000 6 047 1 575 

- art. 281 kp 1 187 103 940 144 

- art. 282 kp 2 163 319 1 454 390 

- art. 283 kp 4 855 293 3 626 936 

- ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy 373 266 13 94 

- ustawy o ZFŚS 35 16 8 11 

- ustawy o zatr. pracowników 
tymczasowych 6 - 6 - 

- ustawy o SIP 3 3 - - 

Obwinieni ogółem 3 483 254 2 282 947 
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Wnioski o ukaranie 
W wyniku kontroli przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 

2014 r. skierowano 254  wnioski  o ukaranie do sądów, zawierających 1 000 wykrocze ń.  

Rozstrzygnięcia sądów karnych 
Z przesłanych 254  wniosków o ukaranie sądy rozpatrzyły 150 wniosków, w tym 

128 rozstrzygnięć zapadło w formie wyroków nakazowych, 7 orzeczeń zostało wydanych 
po przeprowadzeniu rozprawy, natomiast w 1 przypadku odmówiono wszczęcia postępowania. 

W wyniku wydanych rozstrzygnięć, w formie wyroków nakazowych,  128 obwinionych 
zostało uznanych winnymi zarzucanych im czynów, z czego wobec  126 została orzeczona kara 
grzywny a wobec 1 kara nagany a w 1 przypadku obwiniony został uznany za winnego 
popełnienia wykroczenia, lecz sąd odstąpił od wymierzenia kary. W odniesieniu do 2 obwinionych 
postępowanie zostało umorzone. Łączna kwota grzywien, nałożonych na obwinionych wyniosła 
369 300 zł. W porównaniu do roku ubiegłego nieznacznie spadła liczba wniosków o ukaranie 
kierowanych do sądów karnych (w 2013 r. była to liczba  – 292, natomiast w 2014 r. - 264).  
Należy wskazać, że sądy zaprzestały łagodnego karania sprawców ww. wykroczeń, sporadycznie 
wymierzając kary grzywny poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, odnotowano także 
przypadek przeczenia przez sąd kary grzywny w wysokości 10 000 zł. 

Przykład rozstrzygnięć sądów karnych w sprawach o wykroczenia: 
Do sądu rejonowego w Warszawie został skierowany wniosek o ukaranie przeciwko 

osobie działającej w imieniu pracodawcy, obwinionej o niewypłacenie do dnia 10 czerwca 2014 r. 
byłemu pracownikowi wynagrodzenia za pracę za okres od lipca do grudnia 2011 r. 

22 sierpnia 2014 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie zostało doręczone 
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie z uwagi na fakt 
ustania karalności wykroczeń, zarzucanych obwinionemu we wniosku o ukaranie. 

Na przedmiotowe postanowienie inspektor pracy złożył w ustawowym terminie zażalenie, 
podnosząc, iż w omawianej sprawie jest możliwa konstrukcja wykroczeń trwałych, w których czas 
popełnienia czynów należy uznawać cały czas, w którym sprawca utrzymuje okres sprzeczny 
z normą nakazującą określone zachowanie, a co za tym idzie, że przy wykroczeniach trwałych 
okres przedawnienia liczy się nie od zaistnienia stanu niezgodnego z prawem, lecz od momentu 
zakończenia tego stanu. 

29 października 2014 r. Sąd Okręgowy wydał postanowienia w sprawie przedmiotowego 
zażalenia, uchylił zaskarżone przez inspektora pracy postanowienie i przekazał sprawę 
do rozpoznania sądowi rejonowemu. 9 grudnia 2014 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie wpłynął wyrok nakazowy, uznający obwinionego za winnego wszystkich 
zarzucanych mu czynów i nakładający na niego 5 000 zł grzywny. 

Post ępowanie mandatowe 
W okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r. inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Warszawie nałożyli  2 282 mandaty karne,  na łączną kwotę 2 782 650 zł. 
 Średnia kwota mandatu wyniosła 1 219 zł. Łączna liczba wykroczeń zawartych 

w mandatach wynosiła 6 047. W okresie sprawozdawczym nie został uchylony żaden mandat. 

Środki wychowawcze 
W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. inspektorzy pracy zastosowali 

947 środków wychowawczych. Łączna liczba wykroczeń zawartych w środkach wychowawczych 
wynosiła 1 575. 

w 2014 r., w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, środkiem najczęściej stosowanym nadal był mandat karny, chociaż na terenie 
działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie odnotowano wysoki wskaźnik liczby 
zarówno skierowanych do sądów karnych wniosków o ukaranie, jak i stosowania wobec 
sprawców wykroczeń środków wychowawczych. 

* 
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11. Zawiadomienia prokuratury o popełnieniu przest ępstwa oraz współpraca 
z prokuratura i s ądami 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. inspektorzy pracy skierowali do 
prokuratury 58 zawiadomie ń o popełnieniu popełnienia przestępstwa dotyczących 69 czynów .  

Struktura przestępstw była następująca: 
• z art. 218 § 1 a kk - 15 przestępstw, 
• z art. 218 § 3 – 1 przestępstwo, 
• z art. 219 kk – 10 przestępstw, 
• z art. 220 §1 kk - 12 przestępstw, 
• z art. 225 § 2 kk - 17 przestępstw, 
• z art. 233 kk - 4 przestępstwa, 
• z art. 270 kk – 3 przestępstwa, 
• z art. 271 kk - 6 przestępstw, 
• z innych art. – 1 przestępstwo. 

 
Struktura przest ępstw 

218 § 1a

218 § 3

219

220 § 1

225 § 2

233

270

271

inne

 

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zawierały: 
• 58 wniosków złożonych w trybie art. 49 § 3 a kpk, 
• w trybie art. 49 § 3 a kpk nie kierowano wniosków w odrębnym piśmie, 
• w 58 zawiadomieniach został zawarty wniosek o uzasadnienie postanowień  

o odmowie lub umorzeniu postępowania -  w trybie art. 325 e § 1 a kpk, 
• nie odnotowano przypadku niezłożenia wniosku o uzasadnienie postanowienia  

o odmowie wszczęcie/umorzenia dochodzenia/śledztwa, 
• nie odnotowano przypadku niedoręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem  

o odmowie wszczęcia dochodzenia lub śledztwa, 
• nie odnotowano przypadku niedoręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem  

o umorzeniu dochodzenia lub śledztwa, 

• nie odnotowano przypadku doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem 
postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzenia dochodzenia lub śledztwa, mimo 
niezłożenia przez inspektora pracy wniosku o uzasadnienie, 
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W okresie sprawozdawczym Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie został 
poinformowany o 46 przypadkach wszczęcia postępowania przygotowawczego.  

Prokuratura skierowała 11 aktów oskarżenia do sądu, nie odnotowano żadnego zawieszenia 
postępowania sądowego. Zapadły 2 wyroki, w tym jeden skazujący – kara ośmiu miesięcy 
ograniczenia wolności, w drugiej sprawie Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie nie został 
poinformowany o szczegółowym rozstrzygnięciu, z uwagi na fakt, iż inspektor pracy nie działał 
jako oskarżyciel posiłkowy w postępowaniu sądowym. 

Współpraca z s ądami oraz prokuratur ą: 
W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w prowadzonych przez organy 

ścigania i sądy postępowaniach inspektorzy pracy 103 razy uczestniczyli w charakterze świadka, 
nie odnotowano przypadku, aby inspektor pracy występował przed sądem w charakterze 
biegłego. 
Udostępnianie dokumentacji kontrolnej następowało na wniosek: 

• sądu  pracy - 98 razy, 
• sądu karnego – 23 razy 
• policji - 297 razy, 
• prokuratury – 74 razy. 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
przeprowadzili 9 kontroli na wniosek prokuratury. 

W lipcu 2014 r., w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Siedlcach, odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie z prokuratorami prokuratur 
rejonowych okręgu siedleckiego. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej 
współpracy w zakresie postępowań karnych w sprawach dotyczących przestępczości przeciwko 
osobom wykonującym pracę zarobkową.  

* 

12. Kontrole zako ńczone odebraniem o świadczenia od podmiotu kontrolowanego 

Od sierpnia 2011 r., zgodnie z postanowieniami art. 37a ustawy o Państwowej Inspekcji 
Pracy, inspektorzy pracy korzystają z uprawnienia odstąpienia od wydania środków prawnych 
podczas prowadzenia czynności kontrolnych. Dotyczy to pracodawców rozpoczynających 
działalność, u których w toku kontroli nie stwierdzono bezpośredniego zagrożenia życia lub 
zdrowia pracowników lub innych osób wykonujących pracę. W roku 2014, inspektorzy pracy 
przeprowadzili 51 kontroli (17 kontroli w roku 2013) oraz 30 kontroli sprawdzających (17 kontroli 
sprawdzających w roku 2013). Kontrole zostały przeprowadzone głównie w małych zakładach 
pracy, zatrudniających od 1 do 20 pracowników. Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości 
w zakresie prawa pracy dotyczyły: 

• nie poinformowania pracowników  zgodnie z art. 29 §3 Kodeksu pracy na piśmie w ciągu 
7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej 
normie czasu pracy, częstotliwości wypłat wynagrodzeń za pracę, wymiarze 
przysługującego urlopu wypoczynkowego i obowiązującym pracownika długości okresu 
wypowiedzenia,  

• braku ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników, 
• nie określenie przez pracodawcę w umowie o pracę dopuszczalnej liczby godzin pracy 

(wówczas, gdy pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy), których 
przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia do dodatku 
z tytułu pracy nadliczbowej, 

• nie ustalenie pracownikowi prawidłowego wymiaru urlopu wypoczynkowego, 
• nie przekazanie pracownikom przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu, 
• nie ustalenie przez pracodawcę w obwieszczeniu systemu i rozkładu czasu pracy oraz 

przyjętych okresów rozliczeniowych, 
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• prowadzenie akt osobowych pracowników niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
(nie podzielone na części A B C, nie ułożenie w porządku chronologicznym, 
nie ponumerowanie i nie opisanie). 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nieprawidłowości dotyczyły najczęściej : 
• dopuszczania pracowników do wykonywania pracy bez orzeczeń lekarskich o braku 

przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku, 
• dopuszczania pracowników do pracy bez szkolenia w zakresie bhp oraz instruktażu 

ogólnego i stanowiskowego, 
• braku instrukcji udzielania pierwszej pomocy, nie wyznaczenie i nie przeszkolenie 

pracownika do udzielania pierwszej pomocy, 
• nie prowadzenie indywidualnych kart ewidencji odzieży i obuwia roboczego, 
• nie ustalenie i nie wypłacenie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży 

we własnym zakresie, 
• brak oznaczeń rozdzielnicy znakiem bhp i opisu obwodów elektrycznych, 
• brak oznaczenia nośności regałów w magazynach, 
• brak lamp oświetlenia awaryjnego, 
• brak ocen ryzyka zawodowego. 

W wyniku przeprowadzonych 30 kontroli sprawdzających (co stanowi 60% ogółem 
przeprowadzonych kontroli) stwierdzono, że pracodawcy zrealizowali w uzgodnionym terminie 
wszystkie zalecenia ustne inspektorów pracy. 

Powyższy fakt świadczy, że działanie nierepresyjne jest w określonych przypadkach bardzo 
skuteczne, ponieważ w krótkim okresie czasu osiąga się efekty przywracające stan 
praworządności i bezpieczeństwa warunków pracy w kontrolowanych zakładach. 

* 

13. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku 

W roku 2014 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie skierowali 
do właściwych sądów pracy łącznie 21 pozwów  o ustalenie istnienia stosunku pracy, na rzecz 23 
osób wykonujących pracę w warunkach określonych w art. 22 §1 k.p. na podstawie umów 
cywilnoprawnych. W tym na rzecz: 
- 12 osób na podstawie umów zlecenia ( w tym 2 osoby świadczyły również pracę po zakończeniu 
umów cywilnoprawnych na podstawie umów o współpracy),  
- 10 osób wykonujących pracę w  warunkach określonych w art. 22 §1 k.p. bez potwierdzenia na 
piśmie rodzaju i warunków umowy, 
- 1 osoby zatrudnionej na podstawie innej umowy cywilnoprawnej tj. umów o współpracy 

• Powództwa skierowane zostały przeciwko 17 pracodawcom, w tym przeciwko 
8 pracodawcom zatrudniającym osoby na podstawie umowy zlecenia oraz 9 
pracodawcom, którzy nie zawarli żadnej umowy z osobami świadczącymi pracę. 

• W postępowaniu przed sądem pracy zapadły 3 wyroki – w tym 1 wyrok zaoczny. 
Wszystkie rozstrzygnięcia sądów są prawomocne. We wszystkich 3 przypadkach sądy 
ustaliły istnienie stosunku pracy na rzecz 3 osób. 

• Łącznie 18 pozwów o ustalenie stosunku pracy skierowane w 2014 r. na rzecz 20 osób 
oczekują  jeszcze na rozstrzygnięcie sądu. 

• 24.09.2014 r. strony zawarły 1 ugodę sądową, która dotyczyła powództwa o ustalenie 
stosunku pracy z 1 pracownikiem. Na podstawie powyższej ugody pozwany pracodawca 
zobowiązał się wydać pracownikowi świadectwo pracy za sporny okres, potwierdzając 
tym samym istnienie stosunku pracy. 

 

 



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2014 r. 

20 
 

Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 

 

liczba 
powództw 

wniesionych w 
wyniku kontroli 

liczba osób 
na rzecz 
których 

wniesiono 
powództwa 

liczba 
pracodawców 

których 
dotyczyły 

powództwa 

liczba osób świadczących pracę na podstawie 
umowy cywilnej lub bez tej podstawy  rozstrzygnięcie − 

dane liczbowe (wg 
objaśnień pod 

tabelą)* zlecenie dzieło 
bez 

potwierdzenia na 
piśmie 

inne 

21 23 17 12 0 10 1 

a) −  0 

b) −  0 

c) −  0 

d) −  3 

e) −  0 

f) −   1 

g) −  0 

h) −  0 

Objaśnienie  powyższej  tabeli: a) - zwrot powództwa, b) - cofnięcie powództwa, c) - zawieszenie postępowania, 
d) - ustalenie istnienia stosunku pracy, e) - oddalenie powództwa, f) - ugoda sądowa, g) - umorzenie postępowania, 
i) - inne. 

• W wyniku ustaleń z kontroli inspektorzy skierowali do 123 pracodawców łącznie 135 
wniosków w stosunku do 2099 pracowników - dotyczących nieprawidłowości przy 
zawieraniu umów cywilnoprawnych.  
Z tego: 109 wniosków dotyczyło umów zlecenia w stosunku do 1 913 pracowników (62  
wnioski zostały zrealizowane - dotyczy 1 667 pracowników; 47 wniosków nie wykonano – 
dotyczy 246 pracowników);  19 wniosków dotyczyło umów o dzieło w stosunku do 172 
pracowników (8 wniosków zrealizowano – dotyczy 150 pracowników; 11 wniosków nie 
zostało wykonanych- dotyczy 22 pracowników ); 7  wniosków dotyczyło pozostałych 
umów cywilnoprawnych (4 wnioski zrealizowano – dotyczy 7 pracowników, 3 wnioski nie 
zostały wykonane - dotyczy 7 pracowników). 

• W okresie sprawozdawczym zostało skierowane 11 poleceń ustalenia istnienia stosunku 
pracy skutkujących nawiązaniem stosunku pracy wobec 11 osób. 

• za wykroczenie z art. 281 pkt 1 k.p. inspektorzy pracy nałożyli 57 mandatów karnych  (56 
mandatów kredytowanych, 1 gotówkowy) w których ukarali łącznie 57 osób 
odpowiedzialnych  mandatami karnymi na kwotę łączną 71 000 zł.  

• Przeciwko 15 osobom skierowano wnioski o ukaranie, w których zawarto wykroczenie 
z art. 281 pkt 1 k.p. Sądy wydały rozstrzygnięcia w 7 sprawach i ukarały 7 osób 
grzywnami na łączną kwotę 21 500 zł. Pozostałych 8 wniosków oczekuje jeszcze na 
rozstrzygnięcie sądu.  

• Inspektorzy pracy zastosowali także 15 środków oddziaływania wychowawczego (11 
pouczeń, 2 ostrzeżenia i 2 zwrócenie uwagi).  
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14. Skargi i wnioski  

 

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie, w tym do Oddziałów, wpłynęło 6988 skarg i wniosków zgłoszonych przez 
pracowników i organizacje związkowe. Liczba skarg w porównaniu z rokiem 2013 spadła 
o 13,15% W wyniku skarg przeprowadzono ogółem 4019 kontroli.  

 

 

liczba skarg i wniosków napływających do OIP w Warszawie oraz do Oddziałów 

 

 2014 2013 2012 

Warszawa 4397 5363 4856 

Ciechanów 360 359 425 

Płock 364 297 363 

Radom 849 831 860 

Ostroł ęka 456 423 556 

Siedlce 562 634 534 

 

Skargi wnoszone były najczęściej przez: byłych pracowników (3734 skargi co stanowi 53,4% 
ogółu złożonych skarg), pracowników (1886 skarg, tj. ok. 29% ogółu skarg), organizacje 
związkowe (260 skarg - 3,7% ogółu złożonych skarg). 
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W skargach, które skierowano do OIP Warszawa w 2014 roku, zostało zgłoszonych łącznie 

16 649 problemów, tj. o 14,13% mniej niż w roku ubiegłym. Liczba tych problemów ponad 
dwukrotnie przewyższa ilość złożonych skarg ze względu na to, iż zwykle jedna skarga dotyczyła 
wielu problemów. 

Problematyka najczęściej występująca w skargach 

 

Problematyka zgłaszana w skargach Liczba problemów 
Odsetek badanych 

problemów* 

Wynagrodzenia i inne świadczenia 6714 40,32% 

Stosunek pracy 3825 22,97% 

Czas pracy 1433 8,60% 

Mobbing, uprawnienia związków zawodowych, 
dyskryminacja. 

801 4,81% 

Przygotowanie do pracy 737 4,42% 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 590 3,54% 

Legalność zatrudnienia 493 2,96% 

Urlopy pracownicze 391 2,34% 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe 232 1,39% 

Rozwiązywanie stosunków pracy 215 1,29% 

Pomieszczenia i urządzenia 189 1,13% 

Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie 180 1,08% 

* Zamieszczone w tabeli odsetki oznaczają udział danego problemu, w ogólnej liczbie problemów zgłoszonych 
w skargach, które w  2014 r. wpłynęły do OIP Warszawa  

 

Z powyższego zestawienia wynika, że nadal największą część skarg stanowią skargi 
dotyczące niewypłacenia wynagrodzenia (40,32% ogólnej liczby problemów zgłoszonych 
w skargach). 
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Najczęściej występujące problemy 

 
Z ogólnej liczby 6 988 skarg, które wpłynęły (wg. stanu na 23.01.2015r.), za bezzasadne 

uznano 1 588 (22,72%) skarg, jako w pełni zasadne 937 (13,4%) skarg, za częściowo zasadne 
1 862 (26,64%) skargi. W odniesieniu do pozostałych 2601 (37,22%) skarg, definitywne 
rozstrzygnięcie wykraczało poza kompetencje inspektora pracy – dotyczy to przede wszystkim 
kwestii spornych oraz innych spraw w szczególności rozstrzyganych przez sąd.  

 

Zasadno ść skarg 

 
W stosunku do 2013 r. zwiększyła się ilość skarg w pełni zasadnych (w 2013 r. 12,86%). 

Zwiększyła się również ilość skarg uznanych za częściowo zasadne (w 2013 r. 25,86%). 

Charakterystyka głównych naruszeń 

Nieprawidłowości, które są stwierdzane przez inspektorów pracy w trakcie kontroli 
przeprowadzanych na skutek skarg pracowników nie zmieniają się od lat. Podobnie jak 
w ubiegłych latach, najczęściej skargi, a zatem także stwierdzane nieprawidłowości, dotyczą 
wypłaty wynagrodzeń. W drugiej kolejności stwierdzone nieprawidłowości, to brak potwierdzenia 
na piśmie rodzaju umowy o pracę. Kolejnym przedmiotem są nieprawidłowości polegające na 
nierzetelnym prowadzeniu ewidencji czasu pracy. 

W toku prowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili szereg nieprawidłowości 
w zakresie niezapewnienia odpowiednich warunków pracy. Podobnie jak w latach poprzednich, 
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największą grupę stanowiły nieprawidłowości związane z brakiem wymaganych badań lekarskich 
i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  
Niżej zostały przedstawione nieprawidłowości najczęściej stwierdzane w czasie badania skarg: 
a)  wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne: 
- niewypłacenie wynagrodzenia za pracę (2142) 
-     niewypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (754) 
- niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (707) 
- nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia (638) 
b) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę: 
- brak potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy o pracę oraz jej warunków najpóźniej  

w dniu rozpoczęcia pracy (1216) 
- niewydanie świadectwa pracy (643) 
- niezgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy (242) 
- nieprawidłowa treść świadectwa pracy (160) 
c) ewidencjonowanie czasu pracy 
- nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy (147) 
- brak ewidencji czasu pracy (110) 
d)  dyskryminacja, mobbing 
- mobbing (224) 
- dyskryminacja przy nawiązywaniu/rozwiązywaniu stosunku pracy (53) 
- dyskryminacja przy wynagradzaniu (51) 
e) przygotowanie do pracy: 
- brak lub niewłaściwe przeprowadzone badania lekarskie (152) 

brak lub niewłaściwe przeprowadzone szkolenie wstępne – instruktaż ogólny (144) 

* 

Skargi i wnioski dotycz ące naruszenia zasady równego traktowania w zatrudni eniu 

i mobbingu 

W 2014 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęło łącznie 327 skarg, 
w których poruszano problem mobbingu i nierównego traktowania w zatrudnieniu. W 224 
skargach sygnalizowano problem mobbingu, a w 103 nierównego traktowania. Skargi, których 
przedmiotem był mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, stanowiły 4,67 % ogólnej liczby 
skarg, które wpłynęły do OIP Warszawa.  

Wśród rozpatrzonych skarg dotyczących mobbingu za zasadne uznano 6, w przypadku 
nierównego traktowania w zatrudnieniu za zasadne uznano 3 skargi. W 2014r. wpłynęła jedna 
skarga (złożona anonimowo) z przedmiotem dotyczącym molestowania seksualnego.  
W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił spadek ilości skarg dotyczących dyskryminacji 
i mobbingu, przy czym ilość skarg uznanych za zasadne pozostała na podobnym poziomie. 

 

Skargi Ogółem 
Dotycz ące 
mobbingu 

Dotycz ące 
dyskryminacji 

Zasadne 
15  

(4,58%) 
6  

(2,67%) 
3  

(2,91%) 

Bezzasadne 
101  

(30,88%) 
66  

(29,46%) 
41  

(39,80%) 

Brak informacji (wymagające rozpatrzenia przez 
inne organy i sprawy w toku) 

211  
(64,52%) 

152  
(67,85%) 

59  
(57,28%) 

Łącznie 
327  

(100%) 
224  

(100%) 
103  

(100%) 
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W skargach kierowanych do OIP dotyczących nierównego traktowania w zatrudnieniu 
w różny sposób określano przyczyny tego zjawiska. Najczęściej skarżący wskazywali kilka 
powodów dyskryminacji. W nadesłanych do OIP w Warszawie skargach podniesiono, 
że dyskryminacja wystąpiła z następujących przyczyn: 
- ze względu na płeć – w 9 skargach, 
- ze względu na wiek – w 6 skargach, 
- ze względu na przynależność związkową – w 7 skargach, 
- ze względu na rasę lub narodowość – w 7 skargach, 
- ze względu na niepełnosprawność – w 6 skargach, 
- ze względu na orientację seksualną – w 3 skargach, 
- z innych powodów – w pozostałych przypadkach – w 80 skargach.  

 
Innymi powodami dyskryminacji wskazywanymi przez skarżących są na przykład: 

dyskryminacja ze względu na rodzaj umowy – skarżący  zatrudnieni na podstawie umowy na czas 
określony wskazują, że są gorzej traktowani niż ci zatrudnieni na czas nieokreślony, innym 
spotykanym powodem dyskryminacji jest nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie. 

Podobnie jak w latach poprzednich pracownicy kierując do Inspekcji Pracy skargi dotyczące 
dyskryminacji i mobbingu często nie wskazują na czym te zachowania miałyby polegać, jakie 
ewentualnie skutki wywołują, oraz często traktują naruszenia przepisów prawa pracy jako 
przejawy mobbingu. Często pracownicy czują się poddawani mobbingowi, gdy pracodawca 
realizuje swoje uprawnienia i działa zgodnie z prawem ale wbrew woli pracownika. Zazwyczaj 
w sprawach tego typu nie istnieją żadne dokumenty ani inne materialne dowody, a inspektor 
może się opierać jedynie na oświadczeniach świadków. Świadkami w sprawach tego typu są 
zazwyczaj inni pracownicy, którzy w obawie o miejsce pracy, nie są chętnie nastawieni do 
udzielania informacji.. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w zakresie mobbingu  
i dyskryminacji możliwości działania i wydawania środków prawnych przez inspektorów pracy są 
bardzo ograniczone. Brak jest podstaw prawnych do wydawania w tych sprawach decyzji lub 
stosowania sankcji. Brak jest także możliwości orzekania o odszkodowaniu (kompetencje 
należące do sądu pracy).  

Inspektorzy pracy po kontrolach dotyczących mobbingu lub dyskryminacji, gdy uznawali 
zarzuty za zasadne, a przypadki takie mają miejsce raczej sporadycznie, mogą występować do 
pracodawców o podjęcie działań mających na celu zapobieganie mobbingowi lub niestosowanie 
praktyk dyskryminacyjnych. Realizacja przez pracodawców wydanych przez Inspektorów 
wystąpień polega zazwyczaj na zobowiązaniu się do podjęcia działań mających na celu 
wyeliminowanie praktyk mobbingowych, zorganizowaniu szkolenia dla pracowników w celu 
przybliżenia im na czym polega to zjawisko. 

* 

Skargi i wnioski składane przez zwi ązki zawodowe  

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęło 
185 skarg i wniosków złożonych przez związki zawodowe oraz zostały przeprowadzone 
w związku z tym 141 kontrole. 

Z ogólnej liczby 185 skarg (wg. stanu na 23.01.2015r.), za bezzasadne uznano 51 
(27,56%) skarg, za zasadne 35 (18,91%) skarg, za częściowo zasadne 63 (34,05%) skarg, brak 
informacji co do zasadności wskazano w przypadku 36 (19,45%) skarg.  

Skargi i wnioski związkowe dotyczyły łącznie 427 problemów. Zwykle jedna skarga zawierała 
kilka zarzutów naruszenia prawa.  
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Problematyka zgłaszana w skargach związków zawodowych 

Problematyka zgłaszana w skargach 
Liczba 

problemów 

Odsetek 
badanych 

problemów *  

Bezzasadne 

(%) 

Niemo żliwe 
do ustalenia 

(%) 
Zasadne (%) 

Wynagrodzenia i inne świadczenia 81 44,02% 28 (34,56) 20 (24,69) 4 (4,93) 

Stosunek pracy 78 42,39% 26 (33,33) 15 (19,23) 24 (30,76) 

Czas pracy 71 38,58% 39 (54,92) 9 (12,67) 22 (30,98) 

Mobbing, uprawnienia związków 
zawodowych, dyskryminacja. 

31 16,84% 11 (35,48) 16 (51,61) 2 (6,45) 

Przygotowanie do pracy 10 5,43% 4 (40,00) 2 (20,00) 4 (40,00) 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 18 9,78% 3 (16,66) 3 (16,66) 10 (55,55) 

Urlopy pracownicze 16 8,69% 9 (56,25) 4 (25,00) 3 (18,75) 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe 3 1,63% 1 (33,33) 1 (33,33) 1 (33,33) 

Rozwiązywanie stosunków pracy 24 13,04% 7 (29,16) 5 (20,83) 5 (20,83) 

Pomieszczenia i urządzenia 5 2,71% 2 (40,00) 1 (20,00) 1 (20,00) 

Wentylacja, ogrzewanie,oświetlenie 2 1,08% - - 1 (50,00) 

Obiekty i pomieszczenia pracy 3 1,63% 1 (33,33) - 1 (33,33) 

Stanowiska, procesy pracy 1 0,54% - - - 

ZFŚS 48 26,08% 24 (50,00) 12 (25,00) 11 (22,91) 

Środki nadzoru 9 4,89% 3 (33,33) 4 (44,44) 2 (22,22) 

Transport 1 0,54% - - - 

Urządzenia instalacje energetyczne 3 1,63% - - - 

Magazynowanie i składowanie 2 1,08% - - - 

ZUZP 10 5,43% 3 (30,00) 1 (10,00) 4 (40,00) 

Rady pracowników 5 2,71% 2 (40,00) 2 (40,00) 1 (20,00) 

Inne nieprawidłowości dotyczące prawnej 
ochrony pracy 

2 1,08% - - 2 (100,00) 

Społeczna Inspekcja Pracy 4 2,17% 1 (25,00) - 2 (50,00) 

* Zamieszczone w tabeli odsetki oznaczają udział danego problemu, w ogólnej liczbie problemów zgłoszonych w 
skargach, które w  2014 r. wpłynęły do OIP Warszawa  

W 2014 r. współpraca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie z organizacjami 
związkowymi w dziedzinie ochrony pracy polegały głównie na:  

• przeprowadzaniu kontroli w zakładach pracy na wnioski związków zawodowych, 
• analizowaniu podczas kontroli uwag i spostrzeżeń zgłoszonych bezpośrednio przez 

organizacje związkowe, społecznych inspektorów pracy i innych pracowników,  
• udzielaniu zainteresowanym w zakładach pracy porad i informacji z zakresu prawnej 

ochrony pracy, 
• informowaniu partnerów społecznych o wynikach kontroli i podjętych decyzjach. 
Szczególną uwagę poświęcano również wystąpieniom związków zawodowych nt. 

przestrzegania przez pracodawców ustaw o: - związkach zawodowych, - informowaniu 
pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, - rozwiązywaniu sporów zbiorowych, itp.  

Zakres przedmiotowy skarg i wniosków związków zawodowych w stosunku do 2013r. i lat 
poprzednich w zasadzie nie uległ zmianie.  

Nadal przeważająca tematyka większości skarg i wniosków dotyczy nieprzestrzegania prawa 
w zakresie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, stosunku pracy, czasu 
pracy, dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingu, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

* 
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Skargi na czynno ści inspektorów pracy 

W roku 2014 do Okręgowego Inspektoratu Pracy  w Warszawie wpłynęło ogółem 106 skarg 
na inspektorów pracy, przy czym jedna ze skarg została wycofana. 

W analogicznym okresie 2013 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęły 
ogółem 192 skargi na inspektorów pracy - (spośród nich 4 zostały wycofane), z kolei w 2012 r. - 
149 skarg. Dane zawarte na poniższym wykresie wskazują, iż liczba spraw wnoszonych na 
działalność i postępowanie pracowników wykonujących czynności kontrolne jest zdecydowanie 
niższa w stosunku do lat ubiegłych. W porównaniu z rokiem 2013, nastąpiło zatem zmniejszenie 
liczby skarg na działalność inspektorów pracy o ok. 45%.  

Skargi na inspektorów pracy OIP w Warszawie w latach 2011-2014 
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W wyniku przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie skarg na czynności 

inspektorów pracy: 
1) 4   skargi  - uznane zostały za w pełni zasadne, 
2) 22   skargi  - uznano za częściowo zasadne, 
3) 80   skarg   - zostało uznanych za bezzasadne. 

* 

15. Porady prawne i techniczne 

W 2014 roku pracownicy OIP w Warszawie udzielili ogółem 112 075 porad prawnych 
i technicznych, łącznej liczbie 50 942 interesantom (osobom pytającym). W ramach stałych 
dyżurów prawnych przyjęto, w biurach OIP Warszawa wraz z oddziałami, 20 817 osób. Ponadto, 
udzielono odpowiedzi na 1 674 pisemne zapytania prawne, z czego 933 stanowią emaile, a na 
pozostałe zapytania odpowiedziano w formie listów (741). Pracownicy OIP Warszawa udzielili 
również 28 451 osobom porad telefonicznych.  

Forma udzielanej porady 

email list

telefon

ustna
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Podmioty, którym udzielono porad 

 

Podobnie, jak w latach ubiegłych porady prawne i techniczne dotyczyły następujących zagadnień: 

• stosunek pracy – 31 950 
o w szczególności problematyka porad dotyczyła: nawiązania i rozwiązania 

stosunku pracy, potwierdzenia zawartej umowy na piśmie, obliczania stażu pracy, 
wydania świadectwa pracy, wystąpienia na drogę sądową w celu ustalenia 
istnienia stosunku pracy 

• wynagrodzenia – 26 899 
o najczęściej występujące zagadnienia to: terminy wypłat wynagrodzenia oraz 

nieterminowe wypłacanie, brak wypłaty lub potrącenia z wynagrodzenia,  
a także możliwość dochodzenia roszczeń  

• czas pracy – 11 145 
o pytania zwykle dotyczyły norm czasu pracy, godzin nadliczbowych, odpoczynków 

dobowych i tygodniowych, pracy w porze nocnej, dyżurów  
i delegacji, pracy w niedziele i święta, okresów rozliczeniowych oraz 
znowelizowanych przepisów o czasie pracy 

• urlopy pracownicze – 7 951 
o problematyka obejmowała nabycie prawa do urlopu, jego wymiar, nieudzielania 

urlopu przez pracodawcę, urlopu „na żądanie”, udzielania urlopu 
wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowym 
macierzyńskim i rodzicielskim, zwolnienia z obowiązku świadczenia z pracy  
a prawo do urlopu wypoczynkowego, dodatkowych urlopów na mocy przepisów 
szczególnych oraz ekwiwalentu za urlop 

• inne zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy – 7 895 

• uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – 7 357 
o pytania dotyczyły w szczególności: w dalszym ciągu zmian w przepisach 

dotyczących rodzicielstwa, rozwiązywania umów o pracę w okresie ochrony, 
czasu pracy i przerw na karmienie, przedłużania umowy o pracę do dnia porodu, 
urlopu wychowawczego lub obniżenia wymiaru etatu oraz dodatkowych dni 
wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem 

• rozwiązywanie z pracownikami umów o pracę – 2 936 
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• inne porady (w tym uprawnienia związków zawodowych) – 6 738 
o w kręgu zainteresowania pytających były np. zasady wypłaty świadczeń, 

odwołania do sądu, formułowanie roszczeń 

• legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej – 2 451 

• warunki pracy (bhp) – 3 589 
o obiekty i pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno sanitarne, ogrzewanie, 

stanowiska pracy, transport i magazynowanie, środki ochrony indywidualnej, 
czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, przygotowanie do pracy, ocena ryzyka 
zawodowego oraz odzież ochronna i robocza 

• wypadki przy pracy – 726 
o pytania dotyczyły dokumentacji powypadkowej, zgłoszenia wypadku, obowiązku 

rejestracji i badania przyczyn i okoliczności wypadku, składu zespołu 
powypadkowego oraz kwalifikacji wypadku 

• ochrona pracy młodocianych – 171 
o w tej materii pytano najczęściej o nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, 

czas pracy oraz urlopy pracowników młodocianych 

• rady pracowników – 56 

• społeczna inspekcja pracy – 75 

• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 692 

• mobbing i dyskryminacja – 727 

• środki nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy - 227 

• emerytury pomostowe – 461 

• układy zbiorowe pracy – 29 

Problematyka porad nie zmienia się od kilku lat, obserwuje się w miarę stałą listę pytań 
zadawanych przez zainteresowane podmioty. Zauważa się jednak wzrost w tematyce czasu 
pracy, wydaje się, że ma to związek ze znowelizowanymi przepisami i nowymi możliwościami, 
które pozwalają zachować w miarę stały poziom zatrudnienia w zakładach pracy, bez 
konieczności zwalniania pracowników.  

Znacząco wzrosła także liczba udzielonych porad z zakresu legalności zatrudnienia. Do 
pracowników porad prawnych zgłosiło się prawie dwukrotnie więcej cudzoziemców (szczególnie 
obywateli Ukrainy), którzy najczęściej szukali pomocy, ponieważ zostali oszukani przez 
nieuczciwych pracodawców (pracowali bez umów).   

Podobnie jak w latach ubiegłych, zauważa się u osób korzystających z usług naszego urzędu 
wysoką świadomość prawną. Zadawane pytania są coraz bardziej szczegółowe i konkretne. 
Pracownicy są bardziej świadomi także w tematyce reprezentacji pracowników (związki 
zawodowe lub przedstawicielstwo pracowników) czy możliwości dochodzenia swych roszczeń 
przed sądami pracy. Coraz częściej prawnicy udzielający porad konsultują już gotowe wnioski, 
pozwy czy akta prawa wewnątrzzakładowego pod kątem formalnej zgodności z przepisami.  

Nadal liczba osób zgłaszających się w celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej jest bardzo 
wysoka. Osoby zainteresowane cały czas odsyłane są do nas z innych urzędów i organów 
(szczególnie ZUS, sądy, urzędy pracy i skarbowe), z uwagi na to, że jesteśmy jedną z niewielu 
instytucji, które udzielają bezpłatnych porad prawnych. Bardzo często jednak osoby odsyłane są 
do nas niewłaściwie, szczególnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który kieruje do nas 
w sprawach należących do swoich kompetencji (np. zaniżane składki, wypłata zasiłków, brak 
zarejestrowania czy wyrejestrowania do / z ubezpieczenia).  

Pracownicy OIP w Warszawie, w roku 2014 udzielili łącznie 727 porad dotyczących 
równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu, z czego 297 dotyczyło dyskryminacji, a 430 
mobbingu. Należy zauważyć, że ilość pytań zadawanych w omawianym temacie od kilku lat 
utrzymuje się na podobnym poziomie. Pytania prawne osób zgłaszających się do OIP Warszawa 
dotyczyły w szczególności możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę 



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2014 r. 

30 
 

w przypadku stosowania mobbingu, kwestii odszkodowania i zadośćuczynienia, a przede 
wszystkim możliwości stwierdzenia przez inspektora działań mobbingowych i dyskryminujących. 
Najczęstszymi zjawiskami mobbingowymi zgłaszanymi przez petentów były zastraszanie, groźby 
zwolnienia z pracy, zmuszanie do rozwiązania umowy w trybie porozumienia stron, niekulturalne 
zachowanie pracodawcy, żądanie nieograniczonej dyspozycyjności pracownika, systematyczne 
kwestionowanie jego kompetencji mimo długiego stażu pracy w danym zakładzie czy 
dokonywanie oceny pracownika w obecności współpracowników. Natomiast, jako najczęstszy 
przejaw dyskryminacji zgłaszane było niezatrudnienie z uwagi na wiek i zróżnicowanie 
wynagrodzenia ze względu na płeć, wiek i staż pracy pracownika. 

Podsumowując tematykę poradnictwa prawnego w OIP Warszawa w roku 2014, jak co roku, 
należy uwzględnić specyfikę regionu warszawskiego, szczególnie umiejscowienie na Mazowszu 
siedzib dużych zagranicznych korporacji, organów centralnych, rządowych i samorządowych, jak 
również małych firm zatrudniających kilka, kilkanaście osób, a także prowadzących działalność 
gospodarczą przedsiębiorców zatrudniających od 1 do 5 osób. Dodatkowo, cały czas wzrasta 
liczba pracowników napływowych – te wszystkie elementy składają się na stosunkowo wysoką 
liczbę osób zgłaszających się do OIP Warszawa w celu uzyskania porady prawnej. Cały czas 
utrzymuje się duże zainteresowanie udzielanymi przez nasz urząd bezpłatnymi poradami 
prawnymi a ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym z niewielu urzędów, który prowadzi 
taką działalność dla zainteresowanych, zakres tematyczny udzielanych porad prawnych jest 
bardzo szeroki. Szczególnie popularne jest poradnictwo udzielane drogą telefoniczną – co ważne, 
na warszawską infolinię dzwonią osoby z całej Polski, dyżury telefoniczne są bardzo intensywne, 
liczba osób zainteresowanych tą formą kontaktu z urzędem jest ogromna.  

* 

16. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych prac y 

W roku 2014 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęły łącznie 186 wnioski 
o rejestrację oraz o wpis informacji (w całym 2013 r. – 194, w 2012 r. - 232, w 2011 r.  – 259, 
w 2010 r.- 262).   

 
Wnioski dotyczyły: 

• rejestracji układów       -        12 
• rejestracji protokołów dodatkowych      -       116 
• informacji ogółem        -         58,  w tym: 

- wypowiedzenie układu   
- rozwiązanie układu (porozumienia)  
- połączeniu organizacji związkowych 
- rozwiązanie organizacji związkowej    
- wstąpienie związku zawodowego w prawa strony  
- zawieszenie stosowania układu     
- odstąpienie od stosowania układu    
- zmiana nazwy, adresu 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

12 
 5 
 1 
11 
3 
3 
1 

22 

Odmówiono rozpatrzenia 6 wniosków o rejestrację oraz o wpis informacji, w szczególności: 
• o rejestrację protokołu dodatkowego          -      3 
• o wpis informacji o wypowiedzeniu układu         -      2 
• o wpis informacji o odstąpieniu (art. 24129 § 3 kp)                -      1 

 
Odmowy rozpatrzenia wniosków o rejestrację protokołów i o wpis informacji wynikały 

z przyczyn formalnych, tj. braku dokumentów potwierdzających uprawnienia stron oraz złożenia 
nieodpowiedniej ilości egzemplarzy protokołów dodatkowych. Wnioski o wpis informacji 
o wypowiedzeniu i rozwiązaniu zakładowego układu zbiorowego pracy nie podlegały rozpatrzeniu, 
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gdyż do wniosków nie zostały dołączone dokumenty poświadczające zapoznanie się przez 
związki zawodowe z oświadczeniem pracodawcy o jego wypowiedzeniu. 

 
W 2014 r. w 3 przypadkach zakwestionowano zgodność z prawem postanowień  układowych 

(1 protokół dodatkowy i 2 zakładowe układy zbiorowe pracy). Kwestionowane postanowienia 
dotyczyły m.in.: 

• zakresu obowiązywania układu (regulowania warunków wynagradzania pracowników 
zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy) i nieprawidłowego określenia 
terminu wejścia w życie postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy przed 
zarejestrowaniem go przez Okręgowego Inspektora Pracy, 

• form i zasad wynagradzania pracowników - pozostawienia do uregulowania poza 
postanowieniami układowymi szczegółowych zasad wynagradzania tj.: wysokości i zasad 
przyznawania stawek; przekazania do wyłącznej kompetencji pracodawcy prawa do 
ograniczania lub zawieszania niektórych składników wynagrodzenia; 

• zamiennego posługiwania się pojęciami „najniższe” i „minimalne” wynagrodzenie; 
• nieprecyzyjnego ustalenia terminu wypłaty wynagrodzenia; 
• stosowania nieaktualnych definicji i określeń np. renta inwalidzka; 
• powoływania się na przepisy nieobowiązujące. 

 
W okresie sprawozdawczym zarejestrowano 13 zakładowych układów zbiorowych pracy oraz 

110 protokołów dodatkowych, w tym 5 układów zostało zawartych po raz pierwszy.  
Dla porównania w 2010 r. zarejestrowano 19 zakładowych układów zbiorowych pracy i 154 

protokołów dodatkowych, w 2011 r. – odpowiednio 19 układów i 145 protokołów dodatkowych, 
w 2012 r. – 12 układów i 135 protokołów oraz w 2013 r. - 17  układów i 126 protokołów.  

Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy i protokołów dodatkowych  
w latach 2010-2014  
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Liczba układów zarejestrowanych w 2014 r. przewidujących: 

• korzystniejsze zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych: brak; 
• korzystniejsze zasady wynagradzania za pracę w niedzielę, święta i dni dodatkowo wolne 

od pracy: 3 układy (np. wprowadzenie za pracę w niedzielę i święta obok rekompensaty 
przewidzianej w Kodeksie pracy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 20% stawki 
godzinowej wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy w tych 
dniach); 
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• korzystniejsze zasady wynagradzania za pracę w porze nocnej: 1 układ (ustalenie 
dodatku w wysokości 25% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia 
za każdą godzinę pracy w porze nocnej); 

• wyższy, niż określony w ustawodawstwie pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego:              
2 układy (np. dodatkowy urlop  w wymiarze 5 dni; do 10 dni w roku kalendarzowym); 

• skrócony wymiar czasu pracy: brak; 
• skrócony wymiar czasu pracy w przypadku pracowników zatrudnionych przy pracach 

szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia: brak; 
• dodatkowe urlopy dla pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie uciążliwych 

lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia: brak; 
• dłuższe, niż ustawowe okresy wypowiedzenia: 2 układy (np. 5 miesięcy przy 30 letnim 

zakładowym stażu pracy, 6 miesięcy w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę 
z przyczyn niedotyczących pracownika przy jednoczesnym warunku posiadania przez 
pracownika 20 lat zakładowego stażu pracy);  

• prawo do nagród jubileuszowych: 9 układów; 
• korzystniejsze, niż przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami odprawy 

emerytalne i rentowe: 9 układów. 
 

W 2014 r. udzielono ponad 200 porad prawnych. Dotyczyły one przede wszystkim procedury 
zawierania układów zbiorowych pracy, protokołów dodatkowych oraz konieczności dokonywania 
zgłoszeń odpowiednich informacji do układów. Porad udzielano zarówno pracodawcom, jak 
i przedstawicielom organizacji związkowych w drodze konsultacji telefonicznej, odpowiedzi 
pisemnej lub bezpośrednio osobom zgłaszającym się do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie.  

Dane z 2014 roku wskazują na utrzymującą się tendencję do ograniczania zakresu lub 
wysokości przyznawanych pracownikom świadczeń. Szczególnie jest to widoczne w przypadku 
układów zawieranych po rozwiązywaniu dotychczasowych układów. Większość rejestrowanych 
układów przewiduje jeszcze np.: prawo do nagród jubileuszowych, czy wyższych niż przewidziane 
powszechnie obowiązującymi przepisami odpraw emerytalnych i rentowych, jednak coraz częściej 
prawo do tych świadczeń uzależnia się od zakładowego, zamiast - jak do tej pory - ogólnego 
stażu pracy.  Zmiany dokonywane w drodze protokołów dodatkowych dotyczyły głównie zasad 
wynagradzania pracowników (zmiany w tabelach zaszeregowania), premiowania i przyznawania 
dodatków, a także rezygnacji z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub 
obniżeniu wysokości funduszu. 

Należy również zauważyć, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym liczba wpływających do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wniosków o wpis do rejestru informacji 
o wypowiedzeniu, czy rozwiązaniu układu zbiorowego pracy utrzymuje się na podobnym  
poziomie (w 2014 r. wpłynęło łącznie 17 wniosków dotyczących wypowiedzenia i rozwiązania 
zakładowego układu zbiorowego pracy, natomiast w 2013 r. – 16). 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie 
zarejestrowanych było 707 zakładowych układów zbiorowych pracy posiadających status 
„obowiązujących”. 

* 

17. Spory zbiorowe pracy 

Od roku 2011 liczba zarejestrowanych sporów w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Warszawie znajduje się na porównywalnym poziomie. W 2014 r. do Okręgowego Inspektora 
Pracy w Warszawie zgłoszono 43 spory zbiorowe zawierające 53 żądania. Ponadto zostało 
zarejestrowanych 58 pism odnoszących się do sporów zbiorowych, m.in. zawiadomienia 
o zakończeniu sporów zbiorowych, a także zapytania prawne z zakresu sporów zbiorowych. 
Udzielone odpowiedzi na zapytania prawne oraz inne pisma odnoszące się do sporów zbiorowych 
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najczęściej dotyczyły jednoznacznego doprecyzowania, czy pismo pracodawcy stanowi 
zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego, poinformowania o zakresie dopuszczalności sporu 
zbiorowego w przypadku obowiązywania u pracodawcy zakładowego układu zbiorowego pracy 
oraz informacji o uprawnieniach Okręgowego Inspektora Pracy do oceny legalności wszczęcia 
i prowadzenia sporu zbiorowego. 
W roku 2014 zakończonych zostało 12 sporów zbiorowych. 

Liczba sporów zbiorowych zgłoszonych w latach 2011- 2014 

 
Żądania zgłoszone pracodawcom przez organizacje związkowe w sprawach dotyczących: 
warunków pracy, warunków płacy, świadczeń socjalnych, praw i wolności związkowych oraz 
innych, nie objętych definicją sporu zbiorowego: 

1. 6 żądań dotyczyło warunków pracy (11,3 %). 
2. 27 żądań dotyczyło warunków płacy (51 %). 
3. 4 żądania dotyczyły świadczeń socjalnych (7,5 %). 
4. 5 żądań dotyczyło praw i wolności związkowych (9,4 %). 
5. 11 żądań dotyczyło innych kwestii np. przestrzegania dóbr osobistych pracowników, 

wycofania złożonych pracownikom wypowiedzeń umów o pracę, sporów na tle 
restrukturyzacji i przekształceń własnościowych, reorganizacji zakładu pracy, zmiany 
procedury rekrutacyjnej, wstrzymania przyjąć nowych pracowników (20,8 %). 
 

Zakres sporów zbiorowych w 2014 r.  
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Spośród zgłoszonych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie żądań, 42 żądania 
objęte były zakresem jej działania. Przede wszystkim były to żądania płacowe - 64,3 %, warunki 
pracy - 14,3 %, świadczenia socjalne - 9, 5%, prawa i wolności związkowe - 11,9%. 
 
Informacje o wyniku sporów (w tym liczba porozumień kończących spór zbiorowy) 

Z przepisów ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie wynika, iż pracodawca ma 
obowiązek powiadamiania inspekcji pracy o kolejnych etapach rozwiązywania sporu (mediacji czy 
arbitrażu), o przeprowadzeniu strajku czy zakończeniu sporu.  

Natomiast z informacji, które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
w 2014 r. wynika, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. zostało 
zakończonych 21 sporów zbiorowych, w tym 12 wszczętych w okresie sprawozdawczym. 12 
sporów zakończono poprzez podpisanie porozumienia. 

Spory zostały zakończone m.in. poprzez wypłatę pracownikom spółki dodatkowych 
nagród, wypłatę premii i dodatkowe zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
a także wznowienie rokowania nad zakładowym układem zbiorowym pracy.  

Na  uwagę  zasługują  zgłoszenia sporów, które wpłynęły od pracodawców będących 
w sporze zbiorowym z kilkoma, a nawet z kilkunastoma organizacjami związkowymi, a każda 
z nich przedstawia różne postulaty. W takiej sytuacji zakończenie sporu, którego warunkiem jest 
uzgodnienie wspólnego stanowiska stron, staje się w zasadzie niewykonalne. Rzadko zdarzały 
się sytuacje, w których strona związkowa przedstawiała tylko pojedyncze żądania. 

W dokumentacji sporów, która wpłynęła do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
w roku 2014 r., najczęściej wymienianą przyczyną sporów między pracodawcami a pracownikami 
były wynagrodzenia. Następne miejsce zajmowały: warunki pracy, kwestie socjalne oraz 
związkowe. Głównym postulatem dotyczącym przyczyn sporu zbiorowego na tle płacowym był 
wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, zwiększenie nagród pracowniczych 
i dodatków. Wśród żądań dotyczących warunków pracy strona związkowa najczęściej domagała 
się ciągłości zatrudnienia, zmiany rozkładów i systemów czasu pracy, niepogarszania warunków 
pracy. Przyczyny sporów zbiorowych pracy związane ze świadczeniami socjalnymi skupiły się 
głównie wokół spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, a związkowe 
z respektowaniem uprawnień związkowych i sposobem współpracy ze związkami zawodowymi. 

Istotną trudność sprawiała zbyt ogólna ustawowa definicja sporu zbiorowego, odbiegająca 
od potocznego wyobrażenia o tej instytucji prawa pracy. W związku z tym część postulatów 
kierowanych przez związki zawodowe do pracodawcy nie mieściła się w kategoriach 
przewidzianych w art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dlatego też, zdefiniowanie 
poszczególnych elementów przedmiotu sporu zbiorowego z pewnością ułatwiłoby wybór 
właściwej formy rozwiązania spornych problemów. Ponadto, wobec braku regulacji prawnej, co do 
treści powiadomienia o powstaniu sporu zbiorowego, istotne jest wprowadzenie do przepisów 
ustawy obowiązku zamieszczania przez pracodawców zwięzłej informacji o zakresie żądań 
związku zawodowego, w szczególności gdy dotyczą one naruszenia przepisów prawa pracy. 

Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpływały również pisma od 
pracodawców informujące o nieuwzględnieniu żądań związkowych i kwestionowaniu legalności 
sporu. Z uwagi na brak organu uprawnionego do dokonywania oceny legalności sporu 
zbiorowego, w tym zakresie należałoby również doprecyzować przepisy, np.: poprzez 
umożliwienie pracodawcy złożenia wniosku do sądu pracy o zbadanie legalności  sporu, już na 
etapie przedstawiania żądań przez związki zawodowe.  

W związku z ww. zastrzeżeniami pojawiają się również postulaty potrzeby istotnej  zmiany 
ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Kierunki zmian powinny wyznaczyć potrzeby 
partnerów społecznych (stron sporów). Procedury te powinny być przejrzyste, łatwe w stosowaniu 
i interpretowaniu, tak aby nie powodowały dodatkowych napięć między stronami sporu. Wśród 
propozycji pojawiają się m.in. zagadnienia dotyczące precyzyjnego określenia przedmiotu sporu 
zbiorowego, prawa wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego wyłącznie przez  organizacje 
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reprezentatywne, wprowadzenia terminu przedawnienia sporu zbiorowego, wydłużenia terminu na 
udzielenie odpowiedzi na postulaty związkowe, możliwości skorzystania z mediacji od początku 
sporu. 

* 

18. Zezwolenia na wykonywanie pracy przez dzieci do  lat 16 

W sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęło łącznie 550 
wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy przez dzieci. W związku z powyższym 
podjęto czynności kontrolne związane z wydaniem zezwolenia na pracę i inne zajęcia zarobkowe 
dzieci, w wyniku których wydano 1049 decyzji pozytywnych, które dotyczyły łącznie 930 dzieci. 

Zajęcia zarobkowe dzieci polegały w szczególności na: 
• odegraniu ról głównych i epizodycznych (w tym taniec, śpiew, role mówione)  

w  przedstawieniach teatralnych przez  dzieci; 
• na wcieleniu się w postacie/role dzieci biorących udziału w serialach, filmach (główni 

bohaterowie, role epizodyczne); 
• statystowaniu w serialach, filmach fabularnych; 
• udział w filmach reklamowych. 

Podejmowano także inne działania przez inspektorów pracy w celu ustalenia czy istnieją 
jakiekolwiek uwarunkowania uniemożliwiające wydanie zezwolenia na pracę dzieci – np. 
uczestniczenie w próbach do spektakli teatralnych, na planach filmowych, na planie zdjęciowym 
reklamy.  

 
Ubiegający się o wydanie zezwolenia na pracę dzieci przedstawili wymagane przepisami 

dokumenty warunkujące wydanie zezwoleń: 
1. pisemną zgodę rodziców na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć 

zarobkowych, 
2. orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dzieci 

pracy lub innych zajęć zarobkowych. 
3. opinię psychologa bądź pedagoga szkolnego dotyczącą braku przeciwwskazań do 

wykonywania przez dzieci pracy lub innych zajęć zarobkowych, 
4. pozytywną opinię przedstawicieli szkół (niekiedy i przedszkoli), do której uczęszczają ww. 

dzieci (w przypadku dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu) dotyczącą braku 
przeciwwskazań do wykonywania przez dzieci pracy lub innych zajęć zarobkowych, 

5. oraz w przypadkach innych niż udział w przedstawieniach teatralnych, umowy zawarte 
z rodzicami (przedstawicielami małoletnich). 

 
W nielicznych przypadkach inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości związane 

z wykonywaniem pracy lub innych zająć zarobkowych przez dzieci, co skutkowało w 6 
przypadkach wszczęciem postępowania wykroczeniowego, skierowano również 5 zaleceń 
pokontrolnych. 

Z uwagi na stwierdzone w toku prowadzonych kontroli uchybienia, wychodząc naprzeciw 
zapotrzebowaniu, w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie zorganizowane 
zostało szkolenie z zakresu powierzania pracy lub innych zajęć zarobkowych dzieciom poniżej 16 
roku życia pt. „Dobre praktyki zatrudniania dzieci na planie zdjęciowym”. W ww. szkoleniu brało 
udział 19 przedstawicieli producentów filmowych i telewizyjnych reprezentujących 13 podmiotów 
działających w ww. branży.  

Szkolenie spotkało się z szerokim zainteresowaniem ze strony przedstawicieli 
producentów filmowych i telewizyjnych, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w szkoleniach 
związanych z ww. zagadnieniami. W związku z powyższym planowane są dalsze szkolenia dla 
ww. branży. 

*** 
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1. Badanie okoliczno ści i przyczyn ci ężkich, śmiertelnych i zbiorowych 
wypadków przy pracy 

Inspektorzy pracy ze zgłoszonych w 2014 roku 448 wypadków zbadali okoliczności  
i przyczyny 252 wypadków gdzie poszkodowanych zostało 292 osoby. 
 

 Liczba zgłoszonych Liczba zbadanych 

wypadków poszkodowanych wypadków poszkodowanych 

Śmiertelne 75 78 31 37 

Ciężkie 159 184 83 89 

Zbiorowe 67 159 32 72 

 
Podczas badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy wydali łącznie 
406 decyzji nakazowych. Struktura środków prawnych i odsetek przedstawiono w poniżej tabeli. 
 

Wyszczególnienie 
Zakres przedmiotowy środków 

prawnych 

Liczba 
wydanych 

decyzji 
% 

OGÓŁEM 
w tym: 

 406  

Decyzji pisemnych  301  

 Stanowiska, procesy pracy i procesy 
technologiczne 

95 31,56 

 

Inne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

76 25,24 

Maszyny i urządzenia techniczne 47 15,61 

Przygotowanie do pracy 42 13,95 

Urządzenia i instalacje energetyczne 16 5,31 

Transport 14 4,65 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki 
ochrony indywidualnej 

5 1,66 

Magazynowanie i składowanie 4 1,32 

Obiekty i pomieszczenia pracy 2 0,66 

Wpis do dziennika budowy  0  

Decyzji ustnych  105  

 Stanowiska, procesy pracy i procesy 
technologiczne 

45 42,85 

Maszyny i urządzenia techniczne 31 29,53 

Obiekty i pomieszczenia pracy 7 6,66 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki 
ochrony indywidualnej 

6 5,71 

Urządzenia i instalacje energetyczne 4 3,80 

Inne zagadnienia bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

5 4,76 

Magazynowanie i składowanie 3 2,85 

Transport 3 2,85 

Przygotowanie do pracy 2 1,90 



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2014 r. 

40 
 

Wyszczególnienie 
Zakres przedmiotowy środków 

prawnych 

Liczba 
wydanych 

decyzji 
% 

Decyzji wstrzymania prac 

 

 29  

 Stanowiska, procesy pracy i procesy 
technologiczne 

14 48,27 

Maszyny i urządzenia techniczne 8 27,56 

Transport 4 13,79 

Urządzenia i instalacje energetyczne 2 6,89 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki 
ochrony indywidualnej 

1 3,45 

Wstrzymania eksploatacji  23  

 Maszyny i urządzenia techniczne 18 78,26 

 Stanowiska, procesy pracy i procesy 
technologiczne 

3 13,04 

 Urządzenia i instalacje energetyczne 2 8,69 

Skierowanie do innych prac  5  

 Przygotowanie do pracy 4 80,00 

Środki ochrony indywidualnej 1 20,00 

Ustalenie okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy 

 3  

 Inne zagadnienia bezpieczeństwa  
i higieny pracy 

3 100,00 

 

W związki z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy pracy 
ukarali mandatami karnymi 134 osób, za 240 wykroczeń na łączną kwotę 181.500,00 złotych. 
Ponadto za 9 wykroczenia skierowano 4 wniosków do sądu o ukaranie. Sąd ww. ukarał karą 
grzywny na kwotę 1.000,00 złotych. 

W związku ze stwierdzeniem podczas dwóch kolejnych kontroli rażących naruszeń 
przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skierowano do ZUS, 2 wnioski 
o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe do 100%. 

Inspektorzy pracy podczas badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
współdziałali z innymi organami państwowego nadzoru nad warunkami pracy poprzez 
przeprowadzenie wspólnych kontroli, przeprowadzenie kontroli na wniosek albo poinformowanie 
o wynikach kontroli. W 25 przypadkach poinformowano prokuraturę, w 66 policję o wynikach 
przeprowadzanej kontroli. Z prokuraturą i policją przeprowadzono w związku z badaniem 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 11 kontroli wspólnych, w 11 przypadkach podjęto 
czynności kontrolne na wniosek ww. organów. W 8 przypadkach poinformowano o ustaleniach 
dokonanych podczas badania wypadku przy pracy związków zawodowych i społecznego 
inspektora pracy. O wynikach ustaleń inspektor pracy informował również w 2 przypadkach Urząd 
Skarbowy, w 2 przypadkach Państwowy Nadzór Budowlany, w 5 przypadkach Urząd Dozoru 
Technicznego, w 5 przypadkach ZUS. 
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Najczęstszym miejscami wypadków przy pracy były: 
• miejsca produkcji 
• teren budowy-obiekty w budowie 
• miejsce magazynowania 
• teren budowy – obiekt rozbierany, burzony, remontowany. 

Wydarzeniami b ędącymi odchyleniem od stanu normalnego, które doprowa dziły do 
wypadku przy pracy było: 

• upadek osoby z wysokości – na niższy poziom 
• ześlizgnięcie się, upadek, złamanie się czynnika materialnego – upadek czynnika z góry 

(uderzenie poszkodowanego przez spadający z góry czynnik materialny) 
• utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym 

(zmechanizowanym lub nie) 
• utrata kontroli nad maszyną (łącznie z niezamierzonym uruchomieniem) lub materiałem 

obrabianym. 

Najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy było:  
• 45,32% przyczyn leżało po stronie niewłaściwej organizacji pracy polegającej na: 

niewłaściwej eksploatacji czynnika materialnego, niewłaściwej ogólnej organizacji pracy, 
niewłaściwej organizacji stanowiska pracy.  

• 39,94% to przyczyny ludzkie takie jak, brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem 
materialnym przez pracownika, nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika, 
niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika, stan psychofizyczny pracownika, nie 
zapewniający bezpiecznego wykonania pracy.  

• 14,74% to przyczyny techniczne takie jak, wady konstrukcyjne lub niewłaściwe 
rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego, niewłaściwe 
wykorzystanie czynnika materialnego, wady materiałowe czynnika materialnego. 

* 

2. Kontrola poprawno ści post ępowania powypadkowego prowadzonego przez 
pracodawców 

W ramach realizacji zadania 001 E Kontrole przestrzegania przepisów rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 01.07.2009 roku przeprowadzono w 192 zakładach pracy badając 324 
dokumentacje związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Inspektorzy 
pracy przeanalizowali również 48 protokołów powypadkowych sporządzonych przez zespoły 
powypadkowe badające okoliczności i przyczyny wypadków pracy w których nie uznano 
zdarzenia za wypadek przy pracy. Liczba wniosków pokontrolnych oraz struktura ich zakresu 
przedmiotowego została przedstawiona w poniższej tabeli.  

Lp. Liczba wniosków Zakres przedmiotowy % 

1. 116 
Inne nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy 

37,42 

2. 32 
Nieustalenie przyczyn adekwatnych do okoliczności 
wypadku 

10,32 

3. 28 
Nieprzedstawienie wniosków i środków 
profilaktycznych adekwatnych do przyczyn wypadku 

9,03 

4. 

 
25 

Nieprzystąpienie niezwłocznie przez zespół 
powypadkowy do ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku 

8,06 

5. 21 
Nieprzestrzeganie terminów sporządzania i 
zatwierdzania protokołu powypadkowego 

7,77 
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Lp. Liczba wniosków Zakres przedmiotowy % 

6. 20 Nieustalenie przyczyn, które doprowadziły do wypadku 6,45 

7. 18 
Niezgodny z przepisami rozporządzenia RM z dn. 
1.07.2009 skład zespołu powypadkowego 

6,13 

8. 18 
Nieprawidłowości przy powiadamianiu o wypadkach 
przy pracy PIP 

6,13 

9. 17 
Niezastosowanie przez pracodawcę w praktyce 
wniosków i środków profilaktycznych 

5,48 

10. 5 Inne nieprawidłowości dotyczące rejestru wypadków 1,61 

11. 3 Nieprowadzenie rejestru na bieżąco 0,97 

12. 3 
Brak protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadku 

0,97 

`13. 3 Brak rejestru 0,97 

14 1 
Pracodawca nie wystąpił do inspektora pracy o 
wyrażenie zgody na uruchomienie maszyn i urządzeń 
technicznych po wypadku 

0,32 

 
W ramach realizacji zadania 1E wydano 310 wniosków w 106 wystąpieniach. 
 
W związki z kontrolami przestrzegania przepisów Rozporządzenia inspektorzy pracy ukarali 
mandatami karnymi 10 osób, za 12 wykroczeń na łączną kwotę 12.700,00 złotych. 
 

Do prokuratur rejonowych skierowano 7 zawiadomień. Wszystkie wnioski dotyczyły 
powiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 220 Kodeksu karnego.  
Inspektorzy pracy podczas kontroli związanych z kontrolą Rozporządzenia współdziałali z innymi 
organami państwowego nadzoru nad warunkami pracy poprzez przeprowadzenie wspólnych 
kontroli, przeprowadzenie kontroli na wniosek albo poinformowanie o wynikach kontroli. W 25 
przypadkach poinformowano prokuraturę, w 66 policję o wynikach przeprowadzanej kontroli. 
W wynikach kontroli pracodawców informowano również Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
związku zawodowe czy Urząd Dozoru Technicznego, Państwowy Nadzór Budowlany. 
Wyniki prowadzonych kontroli oraz sporządzone ankiety tematyczne pozwalają na wyciągnięcie 
wniosków. Zdecydowanie najwięcej nieprawidłowości stwierdzono przy ustalaniu okoliczności 
i przyczyn wypadków. Wśród powyższych nieprawidłowości dominują: 

• niezgodny z przepisami rozporządzenia RM z dn. 1.07.2009 skład zespołu 
powypadkowego 

• nieprzystąpienie niezwłocznie przez zespół powypadkowy do ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadku 

• nieustalenie przyczyn adekwatnych do okoliczności wypadku 
• nieprzedstawienie wniosków i środków profilaktycznych adekwatnych do przyczyn 

wypadku 
• nieprzestrzeganie terminów sporządzania i zatwierdzania protokołu powypadkowego 
• nieustalenie przyczyn, które doprowadziły do wypadku 
• nieprawidłowości przy powiadamianiu o wypadkach przy pracy PIP 
• niezastosowanie przez pracodawcę w praktyce wniosków i środków profilaktycznych 
• Brak protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 
• Brak rejestru wypadków przy pracy. 

* 
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3. Kontrole pracodawców, którym w latach ubiegłych podniesiono stop ę 
procentow ą składki na ubezpieczenie wypadkowe 

Inspektorzy pracy OIP Warszawa w 2014 r., w ramach przedmiotowego tematu skontrolowali 
łącznie 2 pracodawców, w stosunku do których w 2013 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
w celu wyegzekwowania działań na rzecz poprawy stanu warunków pracy, zastosował środek 
w postaci podniesienia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe o 100% 
podstawy wymiaru. U pracodawców tych pracę świadczyło łącznie 237 pracujących w tym:  

• 4 osoby wykonywały czynności na rzecz kontrolowanych podmiotów na podstawie umów 
cywilnoprawnych, 

• 233 zatrudnionych na podstawie umów o pracę, wśród których było 121 kobiet, 
9 cudzoziemców, 4 pracowników młodocianych i 2 osoby niepełnosprawne.   

 
Zakres i rodzaj działalności gospodarczej poszczególnych podmiotów nie zmienił się 

od czasu przeprowadzenia kontroli, których wyniki upoważniały do złożenia wniosku 
o podwyższenie składki i był następujący: 

• PKD 2442B – produkcja wyrobów z aluminium i stopów z aluminium;   
• PKD 1610Z – produkcja wyrobów tartacznych. 
 

W ocenie inspektorów pracy, w czasie rekontroli przeprowadzonych w 2014 r. nie 
występowały w wyżej wymienionych zakładach rażące nieprawidłowości, jednak ilość wydanych 
w ich wyniku środków prawnych, w tym wystąpień związanych z technicznym bezpieczeństwem, 
nie wskazuje na znaczącą poprawę stanu bezpieczeństwa. 

Ocena oddziaływania podwy ższonej składki w kontrolowanych zakładach 

Na podstawie danych dotyczących działalności kontrolno-nadzorczej i jej efektów 
w zakładach, w stosunku do których podjęto decyzje o podniesieniu stopy procentowej składki 
na ubezpieczenie wypadkowe, nie można ustalić relacji pozwalającej na ocenę skuteczności tego 
środka. Dotyczy to także małych zakładów, zatrudniających około 10 osób, dla których 
podwyższenie składki wydaje się mniej dolegliwe nawet przy niewielkim wzroście zatrudnienia. 
Środek ten staje się bardziej dolegliwy w przypadku zakładów o większym zatrudnieniu.  

Podsumowanie i ocena systemu ró żnicowania składki wypadkowej   

Na podstawie liczby zakładów objętych realizowanym tematem nie można wysnuwać zbyt 
ogólnych wniosków. W ocenie inspektorów pracy, utrzymanie przedmiotowego środka, w celu 
wyegzekwowania obowiązków w zakresie kształtowania warunków pracy, ma uzasadnienie. 
Problematyczne jest natomiast rozważanie kwestii czy nie należałoby zastosować jako zachęty do 
poprawy warunków pracy środka w postaci „obniżania” składki. W ocenie analizujących wyniki 
kontroli, do tej kwestii należałoby podchodzić z dużą ostrożnością, gdyż zastosowanie tego 
rozwiązania wymagałoby zwiększenia nadzoru i mogłoby sprzyjać omijaniu przepisów, zwłaszcza 
w przypadku dużych pracodawców, posiadających dobrą obsługę prawną. Alternatywnymi 
środkami w stosunku do składki mogą być inne rozwiązania, jak kredyty na preferencyjnych 
warunkach na zakup środków poprawiających stan warunków pracy. „Podwyższona” składka 
- z pewnością – będzie motywowała pracodawców do poprawy warunków pracy. 

*** 
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1. Wyniki kontroli ujętych w programie działań długofalowych 

1.1. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pr acy przy zatrudnianiu 

1.1.1. Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazuj ących na 
istnienie stosunku pracy 

a) kontrole skargowe 

Realizując temat 100A „Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu. Zawieranie 
umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy” – kontrole 
skargowe, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu pracy w Warszawie w 2014 r. 
przeprowadzili ogółem 57 kontroli u 55 przedsiębiorców. Łączna liczba osób wykonujących pracę 
na rzecz kontrolowanych podmiotów wynosiła 82 115 (w tym  14 194 osoby zatrudnione były na 
podstawie stosunku pracy, 67 773 osób wykonywało pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 
a 139 osób pracowało w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności 
gospodarczej).  

Liczba stwierdzonych przypadków zawierania umów cyw ilnoprawnych w warunkach 
wskazuj ących na istnienie stosunku pracy.  

Rodzaj umów 
cywilnoprawnych 

zawartych w 
warunkach 

właściwych dla 
stosunku pracy 

zlecenie o dzieło 

z osobami 
prowadzącymi 
jednoosobowo 

działalność 
gospodarczą 

inne 

Forma umowy pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna 

Liczba umów 
cywilnoprawnych 

zawartych (w 
ocenie inspektorów 
pracy) w warunkach 

właściwych dla 
stosunku pracy 

73 3 12 0 0 0 0 0 

 

Rodzaj umów 
cywilnoprawnych 

zawartych w 
warunkach 

właściwych dla 
stosunku pracy 

zlecenie o dzieło 

z osobami 
prowadzącymi 
jednoosobowo 

działalność 
gospodarczą 

inne 

Forma umowy pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna 

Liczba 
pracodawców 

zawierających (w 
ocenie 

inspektorów 
pracy) umowy 

cywilnoprawne w 
warunkach 

właściwych dla 
stosunku pracy 

24 3 4 0 0 0 0 0 

 

 

* 
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b) pozostałe kontrole 

Realizując temat 100B „Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu. Zawieranie 
umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy – pozostałe 
kontrole”, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu pracy w Warszawie w 2014 r. 
przeprowadzili ogółem 189 kontroli u 188 przedsiębiorców. Łączna liczba osób wykonujących 
pracę na rzecz kontrolowanych podmiotów wynosiła 33 191 (w tym  20 120 osób zatrudnionych 
było na podstawie stosunku pracy, 10 043 osoby wykonywały pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych, a 1 860 osób pracowało w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej 
działalności gospodarczej). 

Informacja o liczbie stwierdzonych przypadków zawie rania umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazuj ących na istnienie stosunku pracy 

Informację o liczbie stwierdzonych przypadków zawierania umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy obrazuje niżej  przedstawiona tabela.  

Rodzaj umów 
cywilnoprawnych 

zawartych w 
warunkach 

właściwych dla 
stosunku pracy 

zlecenie o dzieło 

z osobami 
prowadzącymi 
jednoosobowo 

działalność 
gospodarczą 

inne 

Forma umowy pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna 

Liczba umów 
cywilnoprawnych 

zawartych (w 
ocenie inspektorów 

pracy) w 
warunkach 

właściwych dla 
stosunku pracy 

71 2 13 0 0 0 3 0 

 

Rodzaj umów 
cywilnoprawnych 

zawartych w 
warunkach 

właściwych dla 
stosunku pracy 

zlecenie o dzieło 

z osobami 
prowadzącymi 
jednoosobowo 

działalność 
gospodarczą 

inne 

Forma umowy pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna 

Liczba 
pracodawców 

zawierających (w 
ocenie inspektorów 

pracy) umowy 
cywilnoprawne w 

warunkach 
właściwych dla 
stosunku pracy 

31 2 4 0 0 0 2 0 

 
Działania inspektorów pracy doprowadziły w wielu przypadkach do przekształcenia umowy 

cywilnoprawnej zawartej w warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, jak również miały 
charakter prewencyjny wskazując, że nieprzestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie stanowi 
wykroczenie. Uświadomiły również pracodawcom i pracownikom różnice pomiędzy zatrudnianiem 
na podstawie umów cywilnoprawnych a umowami o pracę.  

W ocenie inspektorów pracy przedsiębiorcy zawierają umowy cywilnoprawne w celu 
obniżenia kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. Zawierając takie umowy 
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przedsiębiorcy nie ponoszą kosztów związanych z zatrudnianiem na umowy o pracę jak również 
nie muszą przestrzegać Kodeksu pracy w zakresie np: 

• czasu pracy (np. prowadzenie ewidencji czasu pracy, przestrzeganie norm czasu pracy, 
wymaganego wypoczynku dobowego i tygodniowego), 

• wynagrodzeń (np. za czas choroby, urlopy wypoczynkowe, za przestój, za godziny 
nadliczbowe), 

• uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem (np. uprawnienia kobiet w ciąży, 
urlopy  macierzyńskie, prawa ojca wychowującego dziecko, urlopy wychowawcze, dni 
wolne na opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 14). 

Według pracodawców zawieranie umów cywilnoprawnych jest bardziej elastyczne – 
w związku z powyższym rozstanie się z pracownikiem jest szybsze i łatwiejsze. Natomiast przy 
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy należy spełnić cały szereg wymogów, które nie 
dotyczą umów cywilnoprawnych ( np.  zachowanie okresów wypowiedzenia, wskazywanie 
przyczyny wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony czy rozwiązania umowy bez 
wypowiedzenia).  

Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy 
jest częstym zjawiskiem, z którym się spotykamy w naszym kraju. Pracodawcy świadomie 
zawierają umowy cywilnoprawne lub zatrudniają pracowników bez umów pracę w celu obejścia 
prawa jak również obniżenia kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników. Należałoby temu 
przeciwdziałać wprowadzając uregulowania prawne zmniejszające korzyści związane 
z zawieraniem umów cywilnych – chociażby wprowadzenia ograniczeń dotyczące czasu pracy 
czy wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia. 

Niezbędna jest prewencja w zakresie uświadamiania osobom zatrudnionym na podstawie 
umów cywilnoprawnych różnic pomiędzy umową cywilną a umową o pracę. Stabilność 
i bezpieczeństwo, jakie niesie za sobą zawarcie umowy o pracę dotyczy bowiem nie tylko 
uprawnień w trakcie trwania stosunku pracy ale również przyszłych uprawnień emerytalnych.  

Zasadne są również działania prewencyjne w tym zakresie, uświadamiające osoby 
pokrzywdzone o pozytywnych wyrokach sądowych w sprawach o ustalenie istnienia stosunku 
pracy. 

* 

1.1.2. Zawieranie umów terminowych 

a) kontrole skargowe 

W ramach realizacji tematu 100C  inspektorzy pracy z OIP w Warszawie przeprowadzili 18 
kontroli skargowych u 18 pracodawców zatrudniających łącznie 138 pracowników oraz 11 osób 
na podstawie umów cywilnoprawnych. Większość (ok. 70%) pracodawców były to osoby fizyczne 
zatrudniające mniej niż 20 pracowników. W wyniku kontroli skargowych ocenie poddano łącznie 
96 umów terminowych. W zakresie omawianej tematyki do OIP w Warszawie wpłynęło łącznie 
219 skarg, w tym 25 skarg było częściowo zasadnych.  

Głównym przedmiotem tych skarg były nieprawidłowości przy rozwiązywaniu umów o pracę 
(92 skargi, z czego 15 skarg okazało się częściowo zasadnych) oraz nieprawidłowe sporządzenie 
umowy o pracę. (70 skarg, z czego 9 skarg było częściowo zasadnych). 9 skarg dotyczyło 
zawarcia umowy o pracę na czas określony w warunkach, w których zgodnie z art. 251 §1 k. p. 
powinna być zawarta umowa o pracę – z czego 1 skarga była zasadna.  

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa przy 
zawieraniu umów terminowych stwierdzono u 7 pracodawców i dotyczyły one 17 pracowników.  
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Informacja o umowach zawartych na czas określony przez kontrolowanych pracodawców: 

Lp. Czas trwania umowy na czas określony Liczba 

1. do 3 miesięcy 16 

2. od 3 do 6 miesięcy 14 

3. powyżej 6 miesięcy do roku 25 

4. powyżej roku do 3 lat 12 

5. powyżej 3 do 5 lat 0 

6. powyżej 5 lat 2 

 
Analiza wyników kontroli skargowych przeprowadzonych w zakresie przestrzegania przez 

pracodawców przepisów prawa przy zawieraniu umów terminowych wykazała, że skala zjawiska 
naruszania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie jest niewielka i wynika raczej 
z nieznajomości prawa przez pracodawców zatrudniających zaledwie kilku pracowników. 

b) pozostałe kontrole 

W zakresie realizacji Tematu 100 D inspektorzy pracy przeprowadzili 183 kontrole u 183 
pracodawców zatrudniających łącznie 16 254 pracowników. Badaniem objęto łącznie 1996 umów 
terminowych. Wśród skontrolowanych pracodawców w tym zakresie przeważali  pracodawcy mali 
(osoby fizyczne) zatrudniający do 50 pracowników. 

Nieprawidłowości stwierdzono u 60 pracodawców. Nieprawidłowości w zakresie naruszenia 
art. 251 §1k.p. stwierdzono u 10 pracodawców w stosunku do 16 pracowników. W 2 przypadkach 
stwierdzono nie potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej ustnie umowy o pracę na 
czas określony dwom pracownikom oraz w 5 przypadkach stwierdzono nieterminowe 
potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej ustnie terminowej umowy o pracę łącznie 
14 pracownikom. Stwierdzono, iż 11 pracodawców jednostronnie, aneksem zmieniło warunki 
umowy o pracę zawartej na czas określony z 86 pracownikami. Sześciu pracodawców naruszyło 
obowiązujące przepisy przy wypowiedzeniu 10 pracownikom zawartych na czas określony umów 
o pracę. Siedmiu pracodawców naruszyło obowiązujące przepisy o rozwiązywaniu umów o pracę 
bez wypowiedzenia w stosunku do 7 pracowników. Nie stwierdzono naruszeń w zakresie 
przestrzegania obowiązujących przepisów o wypowiadaniu pracownikom dotychczasowych 
warunków pracy lub płacy (badaniem objęto 130 umów terminowych). 

Informacja o umowach zawartych na czas określony przez kontrolowanych pracodawców: 

Lp. Czas trwania umowy na czas określony Liczba 

1. do 3 miesięcy 249 

2. od 3 do 6 miesięcy 125 

3. powyżej 6 miesięcy do roku 1158 

4. powyżej roku do 3 lat 810 

5. powyżej 3 do 5 lat 250 

6. powyżej 5 lat 132 

Ustalenia z kontroli wskazują że najczęściej do naruszeń obowiązujących przepisów 
o zawieraniu umów terminowych dochodzi u małych pracodawców (80%), (zatrudniających mniej 
niż 20 pracowników). Najczęściej pracodawcy tłumaczyli stwierdzane w toku kontroli naruszenia 
obowiązujących przepisów o zawieraniu umów terminowych nieznajomością prawa polegającą na  
przekonaniu, że mogą aneksować drugą i dalsze umowy o pracę na czas określony. W ocenie 
inspektorów pracy przyczyną naruszeń prawa w tym zakresie była w niektórych przypadkach chęć 
obejścia obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.  

* 
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W ramach działań prewencyjnych i promocyjnych w OIP w Warszawie kontynuowano 
nawiązaną wcześniej współpracę z wojewódzkim oraz powiatowymi urzędami pracy, a także 
ze szkołami ponadgimnazjalnymi, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pracodawców 
w zakresie szerokiego propagowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie zatrudniania 
pracowników. W trakcie bieżących spotkań bądź też szkoleń rozkolportowano wiele wydawanych 
przez GIP broszur omawiających problematykę zatrudniania pracowników, w tym wzajemnych 
praw i obowiązków stron stosunku pracy. 

W celu dalszego zminimalizowania niewielkiej skali tych naruszeń w ocenie inspektorów 
pracy należy objąć szerszymi działaniami prewencyjnymi w tym zakresie zarówno pracodawców 
jak i pracowników, w szczególności pracodawców małych, zatrudniających do 50 pracowników. 
Wskazana jest kontynuacja współpracy z wojewódzkim oraz powiatowymi urzędami pracy, 
a także ze szkołami ponadgimnazjalnymi, uczelniami wyższymi oraz organizacjami pracodawców 
w zakresie szerokiego propagowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie zatrudniania 
pracowników.  Ponadto, ze względu na wagę konsekwencji tych naruszeń dla pracowników  
wskazane jest również kontynuowanie kontroli w tym zakresie, zwłaszcza u małych pracodawców. 

W celu ograniczenia skali zawierania z pracownikami umów terminowych uzasadnione są 
w ocenie inspektorów pracy oraz partnerów społecznych w szczególności działania legislacyjne 
ukierunkowane na czasowe ograniczenie umów terminowych oraz wprowadzenie obowiązku 
wskazywania przyczyny wypowiedzenia takiej umowy, podobnie jak przy umowach zawieranych 
na czas nieokreślony. 

** 

2.  Wyniki kontroli ujętych w planie rocznym Państwowej Inspekcji 

Pracy 

2.1. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bhp, w instytucjach 
kultury – prawna ochrona pracy  

W 2014 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzili 
kontrole w wybranych instytucjach kultury prowadzonych przez samorząd województwa 
mazowieckiego oraz jednej − prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy.  

Kontrole miały na celu zdiagnozowanie stanu przestrzegania przepisów prawa pracy 
w różnego typu placówkach działalności kulturalnej, stąd też ich kompleksowy charakter. Objęto 
nimi okres od 1 stycznia 2013 r. do – odpowiednio − 31 marca 2014 r., 30 czerwca 2014 r. oraz 
30 września 2014 r. w zakresie stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzeń i innych świadczeń 
ze stosunku pracy oraz urlopów wypoczynkowych. 

W kontrolowanych instytucjach kultury stwierdzono szereg nieprawidłowości. I tak 
na przykład: 

• we wszystkich podmiotach objętych kontrolą stwierdzono nieprawidłowości dotyczące 
obowiązującego regulaminu pracy; 

• w dwóch kontrolowanych placówkach akta osobowe pracowników nie odpowiadały 
obowiązującym w tym zakresie przepisom prawa pracy; 

•  błędem występującym we wszystkich kontrolowanych instytucjach kultury to brak lub 
nieprawidłowe postanowienie w umowach o pracę zawartych z pracownikami 
zatrudnionymi w niepełnym wymiarze czasu pracy, o dopuszczanej liczbie godzin 
pracy ponad określony w umowie o pracę wymiar, których przekroczenie uprawnia 
pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku w wysokości dodatku za 
pracę w godzinach nadliczbowych;  

• we wszystkich instytucjach kultury informacja o warunkach zatrudnienia była 
przekazywana pracownikom na piśmie tylko przy pierwszej umowie o pracę; 

• świadectwa pracy wydawane przez objęte kontrolą podmioty zawierały zapisy 
niezgodne z przepisami prawa pracy lub stanem faktycznym (błędna data ustania 
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stosunku pracy, niewłaściwy tryb rozwiązania umowy o pracę, brak strony, która 
podjęła decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy, uchybienia w punktach dotyczących 
informacji o urlopie wypoczynkowym czy dniach choroby);  

• ewidencja czasu pracy prowadzona przez poddane kontroli placówki działalności 
kulturalnej  nie zawierała wszystkich danych umożliwiających poprawne rozliczenie 
czasu pracy pracowników (między innymi – niemożność sprawdzenia poprawności 
rekompensaty pracy w niedziele i święta czy zbadania kwestii związanych z dobowym 
i tygodniowym odpoczynkiem); 

• przedłużony do dwunastu miesięcy okres rozliczeniowy obowiązujący w jednym 
podmiocie nie został wprowadzony poprawnie; 

• naruszenia przepisów o czasie pracy dotyczyły przede wszystkim podejmowania pracy 
przez pracowników dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej czy też niezapewnienia 
dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy, inne nieprawidłowości występowały sporadycznie; 

• pracownicy nie otrzymywali dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 
wynikających z podjęcia pracy w tej samej dobie pracowniczej, a nadto w jednej 
z kontrolowanych placówek nie wszyscy pracownicy otrzymali rekompensatę za pracę 
w godzinach nadliczbowych z uwagi na jednakowe traktowanie w zakresie odbioru 
czasu wolnego godzin pracy ponad dobowy wymiar czasu pracy, pracy w niedziele 
i w święta oraz w  dniu wolnym wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia; 

• nieprawidłowości w treści regulaminów wynagradzania występowały w dwóch 
instytucjach kultury;  

• w jednym z kontrolowanych podmiotów wystąpiło nieznaczne uchybienie w terminie 
wypłaty wynagrodzenia za pracę (styczeń, luty 2014 r.), w jednym również nie 
wypłacono dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej; 

• we wszystkich objętych kontrolą podmiotach nie obliczano wynagrodzenia za urlop 
wypoczynkowy ze zmiennych składników wynagrodzenia, w jednym zaś niepoprawnie 
obliczano ekwiwalent pieniężny za ten urlop; 

• nie wszyscy pracownicy kontrolowanych placówek wykorzystali urlop wypoczynkowy 
w roku, w którym nabyli do niego prawo, dotyczy to przede wszystkim pracownic 
korzystających z urlopów rodzicielskich i nie jest zjawiskiem nagminnym. 

Ustalenia kontroli skutkowały skierowaniem do instytucji kultury trzech wystąpień 
zawierających łącznie 68 wniosków (w tym wnioski o wyciągnięcie konsekwencji wobec osób 
odpowiedzialnych za popełnienie wykroczeń), wobec dyrektora jednej z placówek zastosowano 
ostrzeżenie. 

Ustalone w toku kontroli nieprawidłowości wynikały przede wszystkim z nieznajomości 
przepisów prawa pracy lub też z błędnej ich interpretacji, zaś przekonanie o konieczności 
wprowadzenia szybkich zmian w organizacji pracy powodowało podejmowanie działań nie do 
końca przemyślanych. W zasadzie w każdej objętej kontrolą dziedzinie występowały mniejsze lub 
większe naruszenia przepisów prawa pracy. 

Podkreślić wypada, że przeprowadzenie kontroli w trzech różnych instytucjach kultury nie 
daje podstaw do wyciągnięcia daleko idących wniosków ze stwierdzonych nieprawidłowości. 

* 
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2.2. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy,  w tym 
bezpiecze ństwa i higieny pracy, w podmiotach leczniczych  

W 2014r. przeprowadzono łącznie 17 kontroli podmiotów leczniczych, które  
zostały omówione w podziale na 4 grupy dla każdego z ww. podtematów A i B tj.: 1. publiczne – 
całodobowe (3 zakłady), 2. publiczne – ambulatoryjne (5 zakładów), 3. niepubliczne – całodobowe 
(2 zakłady), 4. niepubliczne – ambulatoryjne (7 zakładów). 

Dla wszystkich ww. podmiotów leczniczych ustalono: wpis do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, organy założycielskie, zakresy działalności, liczbę 
pracowników, w tym kobiet, liczbę umów cywilnoprawnych, świadczenie usług medycznych przez 
podmioty gospodarcze tj. m.in. indywidualne praktyki zawodowe (w tym w szczególności 
lekarskie) oraz strukturę zatrudnienia, dane dotyczące wypadków przy pracy, oraz zdarzeń 
wypadkowych związanych z ekspozycją na czynnik biologiczny. 

We wszystkich 17 skontrolowanych zakładów pracy stwierdzono nieprawidłowości. 
Do charakterystycznych rodzajów naruszeń zaliczono uchybienia dotyczące:  

• W zakresie prawnej ochrony pracy: treści aktów wewnątrzzakładowych, nie zapewnienia 
11 godzinnego odpoczynku dobowego, uchybień w prowadzonej dla pracowników 
dokumentacji pracowniczej, udzielania urlopów wypoczynkowych, zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, zastępowania umów o pracę cywilnoprawnymi. 

• W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: dostarczania pracownikom odzieży i obuwia 
roboczego, przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w terminach określonych przepisami, orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do 
pracy, opracowania tabeli przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej, założenia kart przydziału odzieży i obuwia roboczego. 

W wyniku 17 kontroli wydano:  
• w zakresie prawnej ochrony pracy: 1 nakaz płacowy zawierający 4 decyzje na kwotę 

łączną 32.406,4 zł, 8 poleceń, 92 wnioski w 18 wystąpieniach;  
• w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 26 decyzji ustnych, 50 decyzji w 14 nakazach, 

46 wniosków w 15 wystąpieniach; 
• 3 mandaty w łącznej kwocie 4200 zł, 4 pouczenia, 1 wniosek do sądu (zasądzone 

2000 zł). 

Podczas ww. 17 kontroli udzielono 41 porad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 68 
porad prawnych, w tym 3 z legalności zatrudnienia.  

W wyniku wydanego nakazu płacowego pracownikom wypłacono łącznie 32 406,40 zł 
tytułem używania własnej odzieży i obuwia roboczego. 

Zostało wykonanych 55 decyzji nakazowych, w tym poprzez wydanie pracownikom odzieży 
i obuwia roboczego, przeszkolenie okresowe pracowników w zakresie bhp, utworzenie 
prawidłowo zorganizowanej i spełniającej wymagania kwalifikacyjne służby bhp, dokonanie 
badania urządzeń i instalacji elektrycznych użytkowanych w zakładzie pracy, opracowanie tabel 
przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, założenie kart 
przydziału odzieży i obuwia roboczego, wykonanie pomiarów oświetlenia, założenie rejestru prac 
narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych, założenie rejestru 
pracowników zatrudnionych przy pracach narażających pracowników na działanie szkodliwych 
czynników biologicznych, dokonanie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego, 
uwzględnienie w niej kryteriów dla osób niepełnosprawnych. 

Większość wniosków wystąpień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostało przez 
ww. podmioty zrealizowane poprzez zobowiązanie się na przyszłość m.in. do: niedopuszczania 
pracowników do pracy bez orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy oraz bez 
właściwych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawania odzieży roboczej 
w terminach ustalonych w aktach wewnątrzzakładowych, zachowania terminów przeprowadzania 
badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy. 
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Większość wniosków wystąpień w zakresie prawnej ochrony pracy zostało przez ww. 
podmioty zrealizowane m.in. poprzez: dostosowanie zapisów aktów wewnątrzzakładowych do 
obowiązujących podmioty lecznicze przepisów prawa, usunięcie uchybień dotyczących 
prowadzenia akt osobowych pracowników, poinformowanie pracowników o warunkach 
zatrudnienia zgodnie z art.29 §3 Kodeksu pracy, wprowadzenie do bieżącego prowadzenia 
ewidencji czasu pracy brakujących danych, rozwiązanie zakwestionowanych umów 
cywilnoprawnych – pozostawienie umów o pracę, wypłacenie naliczonych świadczeń pieniężnych 
(dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych). 

Z analizy stwierdzonych naruszeń, w kontekście podmiotów leczniczych w których one 
wystąpiły, nie widać zasadniczych różnic między błędami związanych z prowadzeniem 
samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej a podmiotami leczniczymi 
będącymi przedsiębiorcami.  

Do wspólnych przyczyn naruszeń należy zaliczyć: błędy osób prowadzących dokumentację 
kadrowo - płacową, w tym akta osobowe, chęć wprowadzenia niedopuszczalnych przepisami 
ułatwień dla pracowników (np. przy potrąceniach), brak bieżącej analizy m.in. w zakresie zmian 
przepisów dotyczących podmiotów leczniczych, brak bieżącej analizy w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy (szkolenia w dziedzinie bhp, badania lekarskie, nieterminowo wydawane sorty 
odzieżowe), nie przeprowadzenie udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego, bądź nie 
uwzględnienie w niej wszystkich zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,  

W podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami występował problem  
nie spotykany w samodzielnych publicznych zespołach zakładów opieki zdrowotnej tj. 
brak opracowania zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz nie ustalenie 
przewidywanych okresów ich użytkowania. Nieprzestrzeganie przepisów prawa  
w ww. zakresie wynikł z: niewiedzy kontrolowanych podmiotów o takim obowiązku  
oraz braku kompetentnej osoby na stanowisku pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Z analizy nieprawidłowości i ich przyczyn w zakresie prawnej ochrony pracy wynika, że ciągle 
nie zostały usunięte problemy: zapewniania odpoczynków dobowych, udzielania urlopów 
wypoczynkowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz aktów wewnątrzzakładowych; 
a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: nie przeprowadzania postępowania 
powypadkowego dla zdarzeń związanych z zakłuciem, ukłuciem (ekspozycją na czynniki 
biologiczne).  

W związku z powyższym należy zaproponować zmiany w przepisach polegające na: 
sprecyzowaniu w art. 97 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, że 11 – 
godzinny, nieprzerwany dobowy odpoczynek może być pracownikowi udzielony po pełnieniu 
przez niego 24 godzinnego dyżuru medycznego; określeniu w art.97 ust.4 ww. ustawy, od którego 
dnia należy liczyć 14 - dniowy okres rozliczeniowy dla odpoczynku tygodniowego; wskazaniu 
w art.98 ww. ustawy, że czas pozostawania w gotowości do wykonywania świadczeń 
zdrowotnych nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego 
(analogicznie jak w art.1515 §2 Kodeksu pracy); dookreśleniu rodzaju wyższego wykształcenia 
pracowników wykonujących zawód medyczny w art.95 ust.1 ww. ustawy; doprecyzowanie  art.94 
ww. ustawy, możliwości (bądź nie) równoważenia krótszym dobowym wymiarem czasu pracy ( tj. 
poniżej 7 godzin 35 minut) wydłużenia dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin 
(analogicznie jak w art. 135 Kodeksu pracy); jednoznacznym ustaleniu w ustawie z dnia 
30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi 
narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, iż zranienie, zakłucie, 
skaleczenie ostrymi narzędziami jest zdarzeniem potencjalnie wypadkowym dla którego należy 
przeprowadzić procedurę powypadkową (np. poprzez rozszerzenie definicji urazu oraz wskazanie 
powinności wszczęcia procedury wypadkowej w opracowanej i wdrożonej procedurze 
postępowania poekspozycyjnego). 

* 
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2.3. Egzekwowanie przestrzegania przepisów dot. czasu p rowadzenia pojazdu, 
przerw i czasu odpoczynku (działania w ramach Krajowej Strategii) oraz 
czasu pracy kierowców  

W ramach realizacji tematu oznaczonego w roku sprawozdawczym 2014 symbolem 203 
przeprowadzono 27 kontroli u 27 pracodawców. W skontrolowanych zakładach zatrudniano 
ogółem 1.092 pracowników.   

W trakcie realizacji zadania przeważającą część podmiotów ze względu na rodzaj 
przewozów stanowiły: 

• w międzynarodowym przewozie rzeczy 43.284 dni przepracowanych przez kierowców,  
• w krajowym przewozie rzeczy 10.054 dni przepracowanych przez kierowców, 
• w krajowym przewozie zarobkowym rzeczy 10.054 dni przepracowanych przez 

kierowców, 
• w międzynarodowym przewozie zarobkowym rzeczy 43.284 dni przepracowane przez 

kierowców 
Reasumując w roku 2014 skontrolowano 53.338 dni pracy kierowców co stanowi ponad 

172% założonego limitu (limit zaplanowany 31.000 dni). Przekroczenie zakładanego limitu 
wynikało z kilku czynników, m in. z zakresu kontroli związanej z roszczeniami pracowników za 
długi okres zatrudnienia – co najmniej 1 roku od daty rozwiązania stosunku pracy, nie 
prowadzenia przez przedsiębiorców dokumentacji związanej z rejestracją czasu pracy kierowców 
(brak jakichkolwiek danych o aktywnościach kierowców). Powyższe skutkowało stwierdzeniem 
naruszeń na kilkaset tysięcy złotych (obniżonych z mocy ustawy do ustawowej kwoty) – szerszy 
opis tych nieprawidłowości w dalszej części sprawozdania.   

Uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy stwierdzono we wszystkich  
spośród skontrolowanych podmiotów. Wszystkie pojazdy kontrolowanych przewoźników były 
zarejestrowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.   

Zestawienie procentowe w odniesieniu do ubiegłego roku sprawozdawczego:  
• Najliczniejszą grupę stanowią nieprawidłowości w zakresie odpoczynków dziennych 51 % 

ogółu naruszeń – podobna tendencja jak w roku ubiegłym,  
• Drugą co do liczebności grupą nieprawidłowości są 45 minutowe przerwy  

w prowadzeniu pojazdu (brak lub niewłaściwy sposób wykonywania przerw niezgodny 
z WE 561 i AETR) - 20 % ogółu naruszeń. Wzrost  powyższego zjawiska w porównaniu 
z rokiem 2013 o 5 pkt. procentowych.  

• Trzecią grupą nieprawidłowości są naruszenia w zakresie odpoczynków tygodniowych – 
12 % ogółu stwierdzonych naruszeń. Wzrost  powyższego zjawiska w porównaniu 
z rokiem 2013 o 5 pkt. Procentowych. 

• Czwartą grupą naruszeń są przekroczenia w zakresie długości jazdy dziennej – 11 % 
ogółu naruszeń. Występowanie powyższego zjawiska na poziomie ubiegłorocznym. 

• Piątą grupą naruszenia w zakresie dwu tygodniowego okresu prowadzenia pojazdu – 5 % 
ogółu popełnianych naruszeń. Nieznaczny spadek  powyższego zjawiska w porównaniu 
z rokiem 2013 o około 3 pkt. %. 

• Szósta grupa to nieprawidłowości są naruszenia w zakresie przekroczenia jazdy 
tygodniowej – około 1 % ogółu stwierdzonych naruszeń. 

Przykłady charakterystycznych nieprawidłowo ści 

Na szczególne uwzględnienie zasługuje kontrola przeprowadzona w jednej z firm z siedzibą 
w Warszawie. Przedmiotem działalności jest zarobkowy transport rzeczy na terenie kraju. 
Kontrolujący inspektor pracy stwierdził m in. naruszenia: 

• czasu prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy 45 minutowej, 
• brak odpoczynku dziennego regularnego i skróconego, 
• brak odpoczynku tygodniowego regularnego i skróconego, 
• przekroczony czas jazdy dwutygodniowej. 
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Stwierdzone powyżej naruszeń rozporządzenia WE 561 spowodowały określenie kary 
wynikającej z ustawy o transporcie drogowym na łączną kwotę 25.000 zł – kwota ograniczona 
z mocy ustawy o transporcie drogowym.  

Podany przykład jest typowy dla przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz rzeczy, 
gdzie pracodawcy i kierowcy nie przykładają wagi do przepisów mówiących  
o okresach prowadzenia pojazdu lub okresach odpoczynku (dobowego, tygodniowego). 
Charakterystyczne jest wykonywanie pracy przez 6 dni w tygodniu – 7 cykli składających się 
z czasu jazdy i odpoczynku dobowego. W takiej sytuacji powstaje naruszenie okresu prowadzenia 
pojazdu w przedziałach dwu tygodniowych oraz zakłócenie prawidłowej długości odpoczynków 
dobowych i tygodniowych.  

Kolejnym przykładem naruszeń przepisów o transporcie drogowym wykazała kontrola 
w firmie transportowej z siedzibą w powiecie legionowskim. Przedmiotem działalności jest 
zarobkowy przewóz rzeczy. Stwierdzone naruszenia w wymienionej firmie dotyczyły nie okazania 
do kontroli wykresówek ani danych z tachografów cyfrowych 157 kierowców. Ogólna liczba 
naruszeń przepisów w zakresie wymienionym powyżej obejmowała 3.357 naruszeń skutkujących 
wygenerowaniem kary w wysokości 1.678.500 zł. Powyższe naruszenia spowodowały nałożenie 
kary grzywny w drodze decyzji administracyjnej na kwotę 25 tys. zł. – wysokość ograniczona do 
tej kwoty z mocy ustawy o transporcie drogowym.  

W ocenie pracodawców główną przyczyną naruszania przepisów z zakresu czasu jazdy 
i odpoczynku jest:   

• praca pod dyktat kontrahenta lub spedycji, która organizuje transport ładunków (zbyt 
krótki czas realizacji oraz stawki na rynku uniemożliwiające organizację pracy w ramach 
załogi).  

• brak bieżącej kontroli nad „czasem pracy” kierowców podczas wykonywanych przez nich 
przewozów drogowych w szczególności w ramach transportu międzynarodowego, 

• umyślne popełnianie naruszeń przez kierowców w okresie wypowiedzenia im umów  
o pracę, 

• brak dostatecznej wiedzy kierowców na temat adekwatnych przepisów w zakresie 
realizowanego transportu międzynarodowego wykonywanego na terytorium Wspólnoty 
Europejskiej oraz poza jej obszarem.  

 
W ocenie inspektorów pracy najczęstszą przyczyną naruszania przepisów o czasie jazdy 

i odpoczynków jest:  
• nieznajomość prawa, pośpiech i niedbalstwo, 
• brak szacunku dla obowiązujących norm prawnych,  
• otrzymywanie diet z tytułu podróży służbowych w formie ryczałtu za wyjazd, przyczynia 

się do naruszania przepisów przez kierowców, ponieważ otrzymujący za wyjazd ryczałt  
w stałej wysokości, celem uzyskania większych zysków wykonują więcej tras, nie 
zwracając uwagi na obowiązujące przepisy.  

• uzależnienie wysokości wynagrodzeń kierowców od ilości przejechanych kilometrów, 
przewieziony ładunek (obrót pojazdu), ilość wykonanych kursów.  

Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały, że we wszystkich kontrolowanych jednostkach 
zostały naruszone przepisy z zakresu czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków 
kierowców. Skala tego zjawiska jest bardzo duża, dlatego też musi budzić zaniepokojenie, 
ponieważ naruszenie przepisów z zakresu czasu jazdy i obowiązkowych odpoczynków, rzutuje 
nie tylko na bezpieczeństwo kierowców i pasażerów pojazdów, ale również na bezpieczeństwo 
innych użytkowników dróg.  

Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczą  
• niezapewnienia  kierowcom odpoczynku dobowego,  
• niezapewnienia wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż  

4,5 godziny,  



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2014 r. 

59 
 

• niezapewnienia  kierowcom odpoczynku tygodniowego, poprzez niewłaściwe skrócenie 
lub zrekompensowanie,  

• nieprzestrzegania limitu dziennego czasu  jazdy oraz dwutygodniowego czasu jazdy. 

Podkreślić należy, że nieprawidłowości częściej występują w małych i średnich zakładach 
pracy niż w dużych zakładach. W tych ostatnich zazwyczaj jest wyodrębniona komórka 
organizacyjna, która specjalizuje się na bieżąco w analizowaniu czasu jazdy i odpoczynku 
kierowców. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim małych i średnich 
przewoźników, którzy nie analizują na bieżąco czasu jazdy i odpoczynku kierowców, nie mając ku 
temu odpowiednich środków i chęci. Właśnie w tych zakładach występują przypadki 
nieprzechowywania wykresówek, jak również nieprzechowywania danych z tachografu cyfrowego 
przez okres jednego roku (nieprawidłowość ta nie występuje w zakładach pracy zatrudniających 
powyżej 20 kierowców).   

Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w priorytetowym traktowaniu potrzeby zapewnienia 
ciągłości funkcjonowania zakładu, kosztem przestrzegania przepisów o czasie jazdy. W małych 
firmach nie przeznacza się w ogóle, lub zapewnia się w znacznie mniejszym zakresie, niż 
w dużych zakładach pracy, środków na szkolenie pracowników. W małych zakładach pracy 
stwierdzane nieprawidłowości świadczą o niedostatecznej znajomości przepisów przez 
kierowców.  

Zauważalny jest wzrost świadomości prawnej przedsiębiorców oraz powstawaniem struktury 
zarządzającej transportem w przedsiębiorstwach transportowych. Powyższe jest realizowane 
przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne na zasadzie umów o świadczenie usług w tym 
zakresie jak i zdobywanie przez osoby zarządzające transportem certyfikatu kompetencji 
zawodowych.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli w roku 2014 w Okręgowym Inspektoracie Pracy  
w Warszawie stwierdzono 925 naruszeń ustawy o transporcie drogowym. Wydano ogółem 23 
decyzje na kwotę 95.850 zł. Ponadto za nieprzestrzeganie ustawy o czasie pracy kierowców 
skierowano do pracodawców środki prawne w postaci 3 wystąpień pokontrolnych zawierających 6 
wniosków, głównie dotyczących prawidłowej ewidencji czasu pracy, stosowania właściwych 
systemów i rozkładów czasu pracy oraz norm.  

W codziennej działalności utrzymywany jest stały kontakt z Mazowieckim Wojewódzkim 
Inspektoratem Transportu Drogowego oraz Urzędem Celnym polegający na wymianie informacji 
o kontrolowanych podmiotach oraz o interpretowaniu niektórych zagadnień prawnych, będących 
przedmiotem prowadzonych postępowań kontrolnych.    

Podobnie jak w latach ubiegłych stwierdzano naruszenia czasu odpoczynku dobowego oraz 
czasu jazdy dziennej, która była następstwem braku przesłanek do uznania przewozu za przewóz 
wykonywany w załodze. W tym miejscu podnieść należy kwestię ochronnej funkcji przepisów 
rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006r. która 
gwarantuje minimalne okresy odpoczynku kierowcy. 

Odpoczynek tak dobowy jak i tygodniowy spełniają istotną funkcję ochronną, dając kierowcy 
możliwość regeneracji sił psychicznych i fizycznych do dalszej pracy. 

** 
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3. Zadania stałe Państwowej Inspekcji Pracy 

3.1. Przestrzeganie uprawnie ń związanych z rodzicielstwem  

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2014r. ustalono, że naruszenia przepisów prawa 
pracy z zakresu uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem najczęściej dotyczyły 
niżej wymienionych zagadnień: 
− odebranie oświadczeń od pracowników będących rodzicami lub opiekunami dziecka   

o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem. 
− wykaz prac wzbronionych kobietom (dotyczy pracodawców zobowiązanych do utworzenia 

regulaminu pracy).  
− wypłacanie świadczeń związanych z ciążą i macierzyństwem.  
− przestrzeganie zakazu zatrudniania kobiet w ciąży w porze nocnej. 

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych  
z rodzicielstwem stwierdzono w 15 zakładach pracy objętych kontrolą. W wyniku 
przeprowadzonych kontroli wydano 1 nakaz płacowy zawierający 1 decyzję, 13 wystąpień 
zawierających 29 wniosków oraz 1 polecenie ustne. W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami inspektorzy w dwóch przypadkach zastosowali środki wychowawcze, oraz 
w jednym przypadku zastosowano mandat karny. Nie kierowano wniosków o ukaranie do sądu.  

* 

3.2. Kontrole dotycz ące zatrudniania młodocianych  

W roku 2014 przeprowadzono łącznie 41 kontroli w zakresie dotyczącym zatrudniania 
młodocianych, w tym 39 kontroli dotyczących zatrudniania młodocianych w celu przygotowania 
zawodowego oraz 2 kontrole dotyczące zatrudniania młodocianych w innym celu niż 
przygotowanie zawodowe. Kontrolowani pracodawcy prowadzili działalność w zakresie: usług 
fryzjerskich, produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych, gastronomii, handlu, mechaniki 
pojazdowej, budownictwa oraz innych usług. 

Przedmiotem prowadzonych czynności były wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony 
pracy młodocianych w szczególności: czasu pracy, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, 
prawidłowości naliczania i terminowości wypłacania wynagrodzeń, udzielania urlopów, 
prowadzenia niezbędnej dokumentacji w związku zatrudnianiem pracowników młodocianych 
(wykazów stanowisk pracy i rodzajów prac wzbronionych młodocianym, wykazów stanowisk pracy 
i prac wzbronionych dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego, programów 
kształcenia zawodowego), szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bhp, profilaktycznych 
badań lekarskich, oceny ryzyka zawodowego. 

Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości podobnie jak w zeszłym roku należą te 
o charakterze formalnym tj. brak wykazów: stanowisk i rodzajów prac wzbronionych pracownikom 
młodocianym (51% kontrolowanych zakładów), oraz stanowisk i prac wzbronionych dozwolonych 
pracownikom młodocianym w celu przygotowania zawodowego (46% kontrolowanych zakładów), 
a także ewidencji pracowników młodocianych, co stwierdzono w przypadku 32% kontrolowanych 
zakładów. Jednakże najczęściej stwierdzaną w 2014r. nieprawidłowością (tak jak w roku 2013) 
było nie udzielanie przedstawicielowi młodocianego informacji o ryzyku zawodowym oraz 
zasadach ochrony przed zagrożeniami, co stwierdzono w 53% przypadków kontrolowanych.  
Należy w szczególności zwrócić uwagę na spadek liczby nieprawidłowości dotyczących szeroko 
ujętego zagadnienia przestrzegania czasu pracy pracowników w aspekcie formalnym. W stosunku 
do 22% (28%-2013r.) zatrudnionych objętych kontrolą stwierdzono nieprowadzenie ewidencji 
czasu pracy przy pracach wzbronionych. Podobnie w stosunku do 5%(12%-2013r.) pracowników 
objętych kontrolą nie prowadzono ewidencji czasu pracy w ogóle, natomiast odnośnie 5% (25%-
2013r.) zatrudnionych inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości przy prowadzeniu ww. 
ewidencji.  
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Na uwagę zasługuje również 33% wskaźnik nieprawidłowości przy rozwiązywaniu umów 
o pracę za wypowiedzeniem stwierdzonych w stosunku do pracowników badanych. W stosunku 
zaś do 9% procent badanych stwierdzono uchybienia w zakresie zawierania umów w celu 
przygotowania zawodowego.   

Kolejnym przykładem pod względem częstotliwości stwierdzonych nieprawidłowości jest brak 
programu szkolenia zawodowego pracowników, co stwierdzono w przypadku 21% zakładów 
kontrolowanych. W stosunku do 4% pracowników objętych kontrolą inspektorzy stwierdzili ich nie 
realizowanie.  Należy zwrócić również uwagę na fakt, że aż w przypadku 13% zatrudnionych 
stwierdzono brak wstępnych badań lekarskich a w stosunku do 4% nieprawidłowości polegające 
min. na dopuszczaniu do pracy przed wydaniem zaświadczenia lekarskiego. Stwierdzono również 
brak wstępnych szkoleń z zakresu BHP instruktaż ogólny (8%) i stanowiskowy (7%). 
Nieprawidłowości polegające min. na dopuszczaniu do pracy przed przeszkoleniem wstępnym 
BHP instruktaż ogólny i stanowiskowy dotyczyły odpowiednio 4% i 7% pracowników objętych 
kontrolą. Analiza dokumentacji pokontrolnych wykazuje, że problem braku szkoleń BHP dotyczy 
w dużej mierze zakładów małych zatrudniających do 9 pracowników.  

W roku 2014 nie stwierdzono nieprawidłowości polegających na zatrudnianiu pracowników 
młodocianych przy pracach wzbronionych, w porze nocnej, a także  wypłacania wynagrodzenia. 
Zdarzały się natomiast przypadki opóźnień w wypłacie części wynagrodzenia spowodowanych 
niewłaściwym naliczeniem (zawiązanym z okresową zmianą stawek). 

W następstwie przeprowadzonych kontroli w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
dotyczącymi zatrudniania młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego 
inspektorzy pracy skierowali do podmiotów kontrolowanych: 

• 30 wystąpień obejmujących 109 wniosków, które dotyczyły swoim zakresem łącznie 329 
pracowników ( w 2013r. również 31 wystąpienia i 131 wniosków);  

• 18 nakazów zawierających 65 decyzji skierowanych na piśmie w tym 15 z rygorem 
natychmiastowej wykonalności, które dotyczyły swoim zakresem łącznie 161 
pracowników (w 2013r. 22 nakazów i 55 decyzji, 10 z rygorem 108 k.p.a.); 

Stwierdzono popełnienie 13 wykroczeń pozostających w związku z nieprzestrzeganiem 
prawa pracy dotyczącego zatrudniania młodocianych przez 8 osób, a w konsekwencji: 

• nałożono 4 grzywny w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 4200 zł ( w 2013r. 
8000zł), w związku   z popełnieniem 14 wykroczeń. 

• zastosowano 3 ( w 2012r. 3) środki wychowawcze, w związku z popełnieniem 5 
wykroczeń ( w 2012r.- 3 wykroczeń). 

Sprawdzono wykonanie 84 decyzji z czego  wszystkie zostały wykonane oraz wykonanie 82 
wniosków z czego 2 nie zostały wykonane. 

W roku 2014, podobnie jak w roku ubiegłym, do młodocianych, którzy zatrudnieni byli 
w zakładach rzemieślniczych, kierowane były działania prewencyjno-promocyjne. Promowanie 
pożądanych postaw w zakresie ochrony pracy realizowane były poprzez zorganizowanie 
(wspólnie z Izbami Rzemieślniczymi o Mazowieckim Kuratorium Oświaty)   Konkursu   wiedzy 
o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych "Bezpiecznie 
od startu". W kwietniu 2014 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie wspólnie z Izbą 
Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości z Radomia, Izbą Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia 
w Warszawie oraz z Mazowieckim Kuratorium Oświaty Oddział w Radomiu zorganizował XIV 
edycję Regionalnego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów 
zakładów rzemieślniczych.  

* 
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3.3. Kontrola legalno ści zatrudnienia i innej pracy zarobkowej  

W wyniku przeprowadzonych 1186 kontroli, inspektorzy pracy stwierdzili 382 przypadków 
nieopłacenia składek na Fundusz Pracy, oraz ich nieterminowe opłacanie  
w 1949 przypadkach. W analogicznym zakresie w roku 2013 stwierdzono 321 przypadków 
nieopłacenia i 1139 nieterminowego opłacenia składek na ww. fundusz. 

Poniższa tabela prezentuje procent ujawnionych przypadków naruszenia przepisów  
w stosunku do wszystkich osób objętych badaniem w zakresie wskazanych w tabeli zagadnień: 

Zagadnienie objęte kontrolą 

w stosunku do 100% zbadanych w danym roku 

% brak % uchybienie 

2013 2014 2013 2014 

 Potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej 
z pracownikiem umowy o pracę 1,271 0,921 2,718 2,855 

Zgodność zastosowania umowy cywilnoprawnej z charakterem 
świadczonej pracy 6,351 2,433 0,000 0,000 

 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego 0,730 0,467 6,341 8,817 

 Zawiadomienie PUP przez bezrobotnego o podjęciu 
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej 
działalności . 

6,388 1,957 0,737 1,957 

Zgłaszanie do ZUS wymaganych i prawdziwych danych 
mających wpływ na wymiar składek na Fundusz Pracy 0,568 0,156 0,857 1,216 

Opłacanie comiesięcznych składek na Fundusz Pracy 1,411 3,787 0,000 0,000 

Terminowość opłacania składek na Fundusz Pracy 
  

5,051 19,259 

Realizując kontrole legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej  
w roku 2014 nie zarejestrowano nowych zjawisk, czy też patologii w tym obszarze kontroli.  

Przyczyny powierzania wykonywania pracy bez zawarcia umowy o pracę lub umowy 
cywilnoprawnej są niezmienne od lat, a związane są z próbą ominięcia systemu fiskalnego oraz 
ubezpieczeń społecznych i redukowaniem przez pracodawców oraz przedsiębiorców niebędących 
pracodawcami kosztów prowadzonej działalności. Przyczyny wtórne nielegalnego zatrudnienia, 
leżące po stronie podejmujących pracę wiążą się natomiast z brakiem gwarancji stabilnego 
zatrudnienia i niechęcią do podejmowania działań związanych z pozbawieniem możliwości 
korzystania z opieki ze strony państwa, jakie mają zarejestrowane osoby bezrobotne, takie zdanie 
podzielają zarówno pracodawcy, zatrudnieni na „czarno”, jak i inspektorzy pracy.  

Efektem działań kontrolnych było skierowanie do podmiotów kontrolowanych 436 wystąpień 
zawierających – 681 wniosków, które dotyczyły 2.367 zatrudnionych oraz udzielenie podczas 
kontroli 3.065 porad w zakresie prawnej ochrony pracy, 2.446 -  w zakresie technicznego 
bezpieczeństwa pracy i 966 dotyczących legalności zatrudnienia. Skutki ujawnionych w toku 
kontroli wykroczeń stanowiły podstawę do ukaranie osób winnych naruszeń prawa w zakresie 
legalności zatrudnienia – w 43 postępowaniach mandatowych (łączna kwota nałożonych grzywien 
z tego tytułu – 53.550 zł.) oraz skierowania 41 wniosków o ukaranie (zawierających łącznie 79 
zarzutów) do właściwych wydziałów karnych sądów rejonowych. Inspektorzy pracy w 25 
przypadkach ujawnionych wykroczeń postanowili sięgnąć po środki oddziaływania 
wychowawczego. 

W ramach realizowanego tematu kontroli, w siedmiu ujawnionych przypadkach naruszenia 
przepisów prawa inspektorzy postanowili o skierowaniu do prokuratury zawiadomień 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową. 
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Ważnym elementem popularyzacji przepisów prawa pracy związanych z legalnością 
zatrudnienia jest system porad prawnych funkcjonujący zarówno w siedzibie OIP  
w Warszawie, jak i jego oddziałach terenowych. 

Dodatkowo, warto podkreślić, że na stronie internetowej OIP w Warszawie publikowane są 
zawsze aktualne informacje ułatwiające kontakt z naszym urzędem osób poszukujących 
odpowiedzi na pytania m.in. w zakresie prawnej ochrony pracy, legalności zatrudnienia. 

Tematyka związana z legalnym zatrudnieniem była również przedmiotem krótkiego wywiadu 
udzielonego przez koordynatora sekcji legalności zatrudnienia w programie emitowanym na żywo 
przez TVP w dniu 20 września 2014 r. „Dzień dobry w sobotę” – przy okazji omawiania zagadnień 
związanych z pracą sezonową w ogrodnictwie i sadownictwie. 

Pozytywnie należy również ocenić współpracę z urzędami pracy i Policją.  
Na wniosek powiatowych urzędów pracy przeprowadzono w roku 2014 – 9 kontroli,  

o przeprowadzenie 4 kontroli zwrócił się do OIP w Warszawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
który był dodatkowo informowany o wynikach 27 postępowań kontrolnych.  Przy udziale Policji 
przeprowadzono w roku 2014 - 6 kontroli. 

W roku 2014 r. na wniosek urzędów skarbowych przeprowadzono 7 kontroli, a w 13 
przypadkach informowano ww. urzędy o stwierdzonych nieprawidłowościach, a także ustaleniach  
z kontroli w związku z ich wnioskami o podjęcie działań w ramach posiadanych kompetencji.   

Efekty działań kontrolnych 

Wyszczególnienie Liczba Kwota (zł) 

1 Legalizacja zatrudnienia ogółem  577  

2 2a -  potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej  
z pracownikiem umowy o pracę  

283  

  zawarcie umowy o pracę (potwierdzenie zawarcia stosunku pracy) w 
miejsce umowy cywilnoprawnej  
– na podstawie art. 22 Kp.  

11  

2c -  zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego  283  

3 Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy  479 71.856 

4 Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne  51 73.786 

5 Ogółem  145.642 

* 

3.3.1. Kontrola legalno ści zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykony wania 
pracy przez cudzoziemców  

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 388 kontroli w zakresie legalności zatrudnienia, 
innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. W dalszym ciągu, 
w odniesieniu do danych zebranych w wyniku kontroli z roku 2013, najwięcej naruszeń przepisów 
związanych było z brakiem wymaganych zezwoleń na pracę (98 przypadków), pracą na 
warunkach innych niż określone w zezwoleniu na pracę (27 przypadków), wykonywaniem pracy 
podczas nielegalnego pobytu na terytorium Polski (6 przypadków). Nieopłacanie składek na 
Fundusz Pracy oraz terminowość ich opłacania było również nader często stwierdzanym 
naruszeniem przepisów podczas realizowania ww. kontroli (36 przypadków nieopłacenia i 146 
przypadków niezachowania terminu opłacenia składek). 

Do stwierdzanych naruszeń w zakresie zatrudniania pracowników – cudzoziemców dochodzi 
najczęściej w związku z ignorancją wobec przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców, 
ich nieznajomością i w ostateczności celem zmniejszenia kosztów związanych z prowadzona 
działalnością tj. głównie w sytuacjach zatrudniania cudzoziemców na warunkach wynagrodzenia 
innych niż określone w zezwoleniach na pracę. 

Brak wiedzy w zakresie zatrudniania cudzoziemców i w konsekwencji popełnianie wykroczeń 
z tym związanych jest również wynikiem powierzania prowadzenia spraw kadrowych firmom 
zewnętrznym, co w przypadku opóźnionego przepływu informacji pomiędzy firmami  



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2014 r. 

64 
 

a przedsiębiorcą zatrudniającym cudzoziemca ma wpływ na terminowe sporządzanie stosownych 
dokumentów i deklaracji, dla przykładu – w roku 2014 stwierdzono 76 uchybień w zakresie 
zgłaszania cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych przy 11 przypadkach niezgłoszenia  
w ogóle, przy czym uchybienia dotyczyły przede wszystkim terminowego zgłaszania 
cudzoziemców do ubezpieczeń. 

Efektem działań kontrolnych było skierowanie do podmiotów kontrolowanych 33 nakazów 
zawierających 91 decyzji w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy zatrudnionych 
cudzoziemców, wydanie w 152 wystąpieniach – 308 wniosków, które dotyczyły 882 zatrudnionych 
oraz udzielenie podczas kontroli 966 porad w zakresie prawnej ochrony pracy, 499 - w zakresie 
technicznego bezpieczeństwa pracy, 407 dotyczących legalności zatrudnienia. Skutki 
ujawnionych wykroczeń stanowiły podstawę do ukaranie osób winnych naruszeń prawa 
w zakresie zatrudniania cudzoziemców – w 27 w postępowaniach mandatowych (łączna kwota 
nałożonych grzywien z tego tytułu – 27.450 zł) oraz skierowania 55 wniosków o ukaranie 
(zawierających łącznie 133 zarzuty) do właściwych wydziałów karnych sądów rejonowych. 
Inspektorzy pracy w 67 przypadkach ujawnionych wykroczeń postanowili sięgnąć po środki 
oddziaływania wychowawczego. W trzech ujawnionych przypadkach naruszenia przepisów prawa 
inspektorzy postanowili o skierowaniu do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową. 

W roku 2014 inspektorzy pracy w ramach realizacji tematu T014 przeprowadzili 3 wspólne 
kontrole z funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz 4 kontrole przy asyście funkcjonariuszy 
Policji. W wyniku dokonywanych ustaleń inspektorzy pracy 55 razy informowali Straż Graniczną  
o naruszeniach przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Okręgowy Inspektor 
Pracy w roku 2014, 63 razy poinformował Wojewodę Mazowieckiego o przypadkach 
stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
ustalonych w wyniku kontroli inspektorów pracy realizujących temat T014. 

Efekty działań kontrolnych 

Wyszczególnienie Liczba Kwota (zł) 

1 Zawarcie z cudzoziemcem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w 
wymaganej formie (pisemnej)  

9  

2 Zawarcie umowy o pracę w miejsce umowy cywilnoprawnej – na podstawie art. 
22 Kp. 

0  

3 Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego  7  

4 Wypłacenie zaległego wynagrodzenia  6 9.920 

5 Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy  47 20.082 

6 Opłacone zaległe składki na ubezpieczenie społeczne  11 82.449 

7 Ogółem  112.451 

Analizując skalę naruszeń przepisów ujawnionych w zakresie legalności zatrudnienia 
cudzoziemców, należy stwierdzić, że na przestrzeni ostatnich lat liczba naruszeń przepisów 
obowiązujących w tym zakresie nie ma charakteru rosnącego, porównywalna ilość kontroli 
w stosunku do lat poprzednich dowodzi, że zmiany przepisów w zakresie zatrudniania 
cudzoziemców nie wpłynęły w znaczący sposób na zwiększenie lub zmniejszenie liczby 
stwierdzonych przypadków nielegalnego zatrudnienia. Należy zauważyć jednak, że w roku 2014 
wzrosła liczba cudzoziemców obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie wykonywali pracę, na co 
mogła mieć wpływ sytuacja wewnętrzna Ukrainy. 

* 

 

 



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2014 r. 

65 
 

3.4. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisó w ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

W okresie sprawozdawczym ustalono, że 3 podmioty wykonujące zadania agencji 
zatrudnienia nie posiadały w tym zakresie wymaganego certyfikatu. 

W wyniku kontroli jednej z firm w Warszawie ustalono, że przedsiębiorca w okresie od dnia 
30.04.2013 r. do dnia 07.07.2013 r. prowadził działalność agencji zatrudnienia bez wymaganego 
wpisu do rejestru. Przedmiotowy certyfikat został wydany z dniem 08.07.2013 r.   Z uwagi na fakt, 
że wykroczenie polegające na prowadzeniu pośrednictwa pracy bez wymaganego wpisu do 
rejestru agencji zatrudnienia zostało stwierdzone po upływie roku od jego popełnienia, inspektor 
pracy nie miał podstaw do skierowania wniosku o ukaranie (przedawnienie karalności). Ustalono 
jednak, że obecnie firma nie prowadzi już działalności.  

W trakcie kontroli prowadzonej u pracodawcy użytkownika, a następnie w oddziałach 
podmiotów kierujących pracowników tymczasowych na podstawie umowy prawa cywilnego do 
pracy do pracodawcy użytkownika, inspektor pracy powziął informację, że 2 podmioty z terenu 
województwa śląskiego nie posiadają wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. O tym fakcie 
Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie poinformował Marszałka Województwa Śląskiego. 
Ponadto inspektor pracy skierował wnioski o ukaranie do sądu przeciwko osobom winnym 
popełnienia wykroczenia polegającego na prowadzeniu agencji zatrudnienia bez wymaganego 
wpisu do rejestru. Do chwili obecnej nie zakończyło się postępowanie sądowe.  

Analizując dane za rok 2014, nie zaobserwowano nowych, znaczących tendencji w zakresie 
naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez podmioty 
działające, jako agencje zatrudnienia. Stwierdzono jednak liczne przypadki naruszenia przepisów 
prawa polegające w szczególności na: 

• prowadzeniu agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru  podmiotów 
prowadzących agencję zatrudnienia); 

• nie zamieszczaniu w ogłoszeniach i ofertach pracy numeru wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia, a w przypadku ofert pracy tymczasowej brak oznaczenia  „oferta pracy 
tymczasowej”; 

• nie zawarciu przez agencję zatrudnienia pisemnej umowy (określającej warunki 
skierowania)  z osobami kierowanymi do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych; 

• nie informowaniu przez agencję zatrudnienia  osób kierowanych do pracy za granicą  
o zaliczeniu udokumentowanych okresów zatrudnienia  za granicą do okresów pracy 
w RP  w zakresie uprawnień pracowniczych;  

• nie przedłożeniu bądź przedłożeniu po upływie przewidzianego przepisami terminie 
marszałkowi województwa corocznych informacji o działalności agencji zatrudnienia; 

• nie zapłaceniu składek na Fundusz Pracy. 

Stwierdzono również przypadek pobrania przez agencję zatrudnienia dodatkowych opłat, 
innych niż wymienione w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy.  

W wyniku ustaleń dokonanych podczas kontroli przez inspektorów pracy, Okręgowy 
Inspektor Pracy w Warszawie w 3 przypadkach dających podstawę do wykreślenia podmiotu 
z rejestru agencji zatrudnienia, informował o tych zdarzeniach Marszałków Województw: 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Marszałka Województwa Śląskiego.  

W wyniku podjętych działań skierowano także do sądów karnych łącznie 4 wnioski 
o ukaranie. 

* 
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3.5. Przestrzeganie przepisów dotycz ących wynagrodze ń i innych świadcze ń ze 
stosunku pracy  

W roku 2014 zagadnienia dotyczące przestrzegania przez pracodawców przepisów 
dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, badane były zarówno w ramach 
kontroli tematycznych jak i w trakcie kontroli prowadzonych w następstwie złożonych skarg 
i wniosków, a także podczas innych kontroli wynikających z programu działania PIP.  

W wyniku przeprowadzenia łącznie 1795 kontroli inspektorzy pracy u 1602 pracodawców, 
ujawnili nieprawidłowości dotyczące wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.  

Liczba wydanych decyzji w nakazach płatniczych w la tach 2011-2014  

 
Następstwem stwierdzonych nieprawidłowości było wydanie środków prawnych mających na 

celu wyegzekwowanie należnych świadczeń z tytułu wykonywanej pracy przez pracowników. 
W sytuacjach, gdy niewypłacone wynagrodzenie za pracę, lub inne świadczenie należne 
pracownikowi za pracę, miało charakter bezsporny, do kontrolowanych pracodawców inspektorzy 
pracy skierowali 1 026 decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzenia i innych świadczeń 
należnych 10 230 pracownikom na łączną kwotę 20 991 354,80 zł.  

Kwota z decyzji w nakazach (w tys.) płatniczych w l atach 2011-2014  

 
W pozostałych przypadkach ujawnione uchybienia regulowano w trybie wystąpień 

kierowanych do pracodawców lub poleceń realizowanych w trakcie kontroli. Łącznie wydano 151 
poleceń mających na celu wypłatę zaległych należności dla 1 147 pracowników na łączną kwotę 
1 733 590,74 zł oraz skierowano do pracodawców 3 023 wnioski w wystąpieniach dotyczące 
świadczeń należnych 17 628 pracownikom. 
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Niewątpliwie główna przyczyną niewypłacania przez skontrolowanych pracodawców 
należnych świadczeń ze stosunku pracy, jest brak środków finansowych, a także związane z tym 
zaprzestanie lub ograniczenie zakresu prowadzenia działalności podmiotu gospodarczego. 
Jednak zjawiska te występują w mniejszym zakresie niż w latach poprzednich. 

 
W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami w zakresie niewypłacenia wynagrodzeń lub 

innych świadczeń, inspektorzy pracy za 1 281 wykroczeń nałożyli mandaty na łączną kwotę 
1 108 500 zł, a także skierowali 92 wnioski o ukaranie do sądu za 283 wykroczenia (orzeczone 
kwoty przez sądy wynoszą do chwili obecnej 173 800 zł). 

* 

3.6. Przestrzeganie przepisów w zakresie czasu pracy  

W roku 2014 inspektorzy pracy kontrolowali zagadnienia dotyczące przestrzegania przez 
pracodawców przepisów o czasie pracy. Zagadnienia badane były zarówno w ramach kontroli 
tematycznych jak i w trakcie kontroli prowadzonych w następstwie złożonych skarg i wniosków, 
a także podczas innych kontroli wynikających z programu działania PIP. 

 
Charakterystycznymi przykładami naruszeń przepisów prawa w zakresie przepisów o czasie 

pracy były: 
• brak ewidencji czasu pracy  
• nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy 
• brak lub nieprawidłowości związane z określeniem systemów czasu pracy, rozkładów 

czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy 
• nieprawidłowości w zakresie ustalenia rozkładu czasu pracy pracowników oraz w zakresie 

informowania pracowników o obowiązującym ich rozkładzie czasu pracy  
• stosowanie okresu rozliczeniowego, o którym mowa w art. 135 § 2 lub § 3 bez 

uprzedniego zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy  
• nieprawidłowości w zakresie wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego 

(art. 150 § 3 k.p.)  
• nieprawidłowości w zakresie przekazania kopii porozumienia w sprawie przedłużenia 

okresu rozliczeniowego czasu pracy, o którym mowa w art. 150 § 3 k.p. właściwemu 
okręgowemu inspektorowi pracy (art. 150 § 4 k.p.). 

• nieprawidłowości w zakresie wprowadzenia rozkładu czasu pracy, o którym mowa w art. 
1401 k.p. (art. 150 § 3 k.p.) 

• nieprawidłowości w zakresie rekompensaty należnej pracownikom z tytułu przekroczenia 
normy dobowej 

• nieprawidłowości w zakresie rekompensaty należnej pracownikom z tytułu przekroczenia 
przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy  

• nieprawidłowości związane z więcej niż jednokrotnym zatrudnieniem w dobie roboczej 
(nie dotyczy przerywanego systemu czasu pracy oraz rozkładu czasu pracy, o którym 
mowa w art. 140¹ k.p.)  

• nieprawidłowości związane z zatrudnianiem pracowników w warunkach przekroczenia 
dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie w tygodniu  

• nieprawidłowości w zakresie zatrudniania pracowników w powyżej  dopuszczalnej liczby 
godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym  

• nieprawidłowości w zapewnieniu pracownikom odpoczynku dobowego  
• nieprawidłowości w zapewnieniu pracownikom odpoczynku tygodniowego  
• nieprawidłowości związane z nie zapewnianiem odpoczynku tygodniowego przy 

wykonywaniu pracy zgodnie z rozkładem pracy, o którym mowa w art. 140¹ § 1 i 2 k.p.  
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• nieprawidłowości związane z zapewnieniem dnia wolnego za pracę w dniu wolnym 
wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym 

• przypadki nie zapewnienia przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy  
• brak rekompensaty pracy w niedzielę, święto innym dniem wolnym lub dodatkowym 

wynagrodzeniem  
• nieprawidłowości związane z przestrzeganiem przepisów o pracy w porze nocnej  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do pracodawców1 742 
wystąpienia zawierające 3 078 wniosków dotyczących 24 590 pracowników.  

Za popełnione wykroczenia związane z tematyką czasu pracy inspektorzy pracy nałożyli na 
osoby odpowiedzialne 517 mandatów karne na łączną kwotę 653 150 zł (mandaty te zawierały 
654 wykroczenia), skierowano również 30 wniosków do sądu zawierających 39 wykroczeń. 
Wobec osób winnych, do dnia dzisiejszego, sądy orzekły kary na kwotę 52 000 zł. 

 
Kontrole przeprowadzone w roku 2014 po raz kolejny pozwalają na sformułowanie wniosku, 

że szczególnie w grupie małych pracodawców ewidencja czasu pracy prowadzona jest w sposób 
nierzetelny lub wręcz w ogóle nie jest prowadzona. Działania pracodawców mają, w ocenie 
inspektorów, często na celu ukrycie faktycznego czasu pracy zatrudnionych pracowników, a co za 
tym idzie zmniejszenie pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę.  

Istotnym jest dążenie do zmian przepisów prawa pracy tak, aby dana regulacja była 
jednoznaczna i precyzyjna oraz nie wymagała posiłkowania się orzecznictwem Sądu 
Najwyższego co obecnie – niestety – jest normą. Dotyczy to chociażby zaliczania czasu tzw. 
szkoleń zawodowych (poza szkoleniami z zakresu bhp) do czasu pracy i oddziaływania takich 
szkoleń chociażby na okresy odpoczynku dobowego czy tygodniowego. Ta sama problematyka 
odnosi się także do czasu podróży służbowej. Ponadto w celu uniknięcia jakichkolwiek 
nieporozumień, co do godzin pracy należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem uregulowań 
wprost wymagających zaznaczania w prowadzonej ewidencji czasu pracy godziny rozpoczęcia 
i zakończenia pracy w danym dniu przez pracownika, oraz rozważenie wprowadzenia do 
stosowania obowiązkowego wzoru karty ewidencji czasu pracy. 

Ponadto, nowej regulacji wymaga zagadnienie związane z wykonywaniem pracy w dniu 
wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Aktualny stan prawny 
przewidujący konieczność udzielenia dnia wolnego za taką pracę, powoduje, iż całkowicie 
nieuzasadnione ekonomicznie jest zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych właśnie w te dni.  

Ocena nowo wprowadzonych rozwiązań. 

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach 
zawodowych, która weszła w życie z dniem 23 sierpnia 2013 r. wprowadziła m.in.:  

• możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy,   
• możliwość sporządzenia rozkładu czasu pracy na okres krótszy niż okres 

rozliczeniowy, możliwość stosowania ruchomych rozkładów czasu pracy,  
• możliwość odpracowania czasu zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na 

jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych. 

Rozwiązania prawne wskazane powyżej były bardzo oczekiwane zarówno przez 
pracodawców, jak i pracowników. Jednakże przeprowadzane kontrole wykazały, że pracodawcy 
rzadko sięgają do tych rozwiązań prawnych. Wydaje się, że możliwość przedłużania okresów 
rozliczeniowych nie do końca jest prawidłowo pojmowana przez pracodawców. Nie są oni 
przygotowani do długofalowego planowania czasu pracy pracowników. Można odnieść wrażenie, 
że z dobrodziejstw tego uregulowania korzysta wąska grupa pracodawców, natomiast pozostałym 
pracodawcom wystarczają poprzednie uregulowania.  

* 
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3.7. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych  

W związku z ustalonym harmonogramem zadań na 2014 rok Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Warszawie realizował kontrole tematyczne związane z przestrzeganiem przepisów o urlopach 
wypoczynkowych.  

Nieprawidłowości dotyczyły głównie: naruszania przepisu zapewniającego pracownikowi 
wykorzystanie urlopu w roku nabycia uprawnienia, nie później niż do 30 września następnego 
roku kalendarzowego (38% wszystkich naruszeń). Ponadto stwierdzono uchybienia w zakresie 
dzielenia urlopu z pominięciem zasady, iż jedna jego część powinna obejmować 14 dni 
kalendarzowych (32% naruszeń). Około 30% stanowią pozostałe nieprawidłowości związane 
m. in. z planowaniem urlopu, ustalaniem prawa i wymiaru urlopu oraz sposobem jego udzielania 
w przeliczeniu odpowiednio na dni i godziny. 

Pozostałe nieprawidłowości  występują sporadycznie i dotyczą 23% wszystkich 
kontrolowanych podmiotów. Stwierdzone nieprawidłowości uregulowano w pokontrolnych 
środkach prawnych, w szczególności kierując wystąpienia oraz stosując postępowanie 
wykroczeniowe. 

Jak wynika z przeprowadzonych kontroli blisko połowa zakładów narusza przepisy 
o urlopach wypoczynkowych. Nieprawidłowości w głównej mierze odnoszą się do respektowania 
terminu udzielania tego urlopu z upływem 30 września następnego roku kalendarzowego oraz 
dzielenia urlopu wbrew zasadzie, że jedna część ma obejmować co najmniej 14 kolejnych dni 
kalendarzowych. Naruszenia art. 168 kodeksu pracy mają powszechny charakter mimo zmiany do 
ustawy wydłużającej ostateczny termin udzielenia zaległego urlopu i dotyczą głównie dużych 
pracodawców zatrudniających w przedziale od 50 do 249 pracowników w sektorze usługowo – 
produkcyjnym. Przyczyną naruszeń jest niedostateczny poziom zatrudnienia uniemożliwiający 
pełną swobodę w zakresie przesunięć na poszczególnych stanowiskach oraz zapewnienia 
odpowiednio długiego odpoczynku.  

Z uwagi na charakter stwierdzonych naruszeń wskazane byłoby prowadzenie w latach 
następnych działań kontrolnych w omawianym temacie. Nie bez znaczenia jest także działalność 
informacyjna  skierowana do pracodawców jak i pracowników, w tym udzielanie porad prawnych 
w czasie kontroli oraz siedzibach PIP, a także możliwość oddziaływania za pośrednictwem 
organizacji związkowych. 

* 
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3.8. Kontrole placówek handlowych  

W roku 2014 prowadzono kontrole w wybranych placówkach wielkopowierzchniowych 
prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego. Kontrolą w zakresie prawnej 
ochrony pracy objęte zostały zagadnienia dotyczące: prowadzenia akt osobowych, zawierania 
umów o pracę, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę oraz aktów wewnątrzzakładowych. 

Główne nieprawidłowości dotyczyły czasu pracy, w tym niezapewnienie dni wolnych 
wynikających z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy przyjętym okresie rozliczeniowym, 
nieprawidłowości w zakresie zapewnienia przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od 
pracy, Niezapewnienie odpoczynku dobowego i tygodniowego oraz nieprawidłowości w zakresie 
jednokrotnego zatrudnienia w dobie roboczej. Stwierdzono ponadto nieprawidłowości w zakresie 
wynagrodzenia/dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy najwyższą ilość nieprawidłowości stwierdzono 
w obszarze magazynowania i składowania oraz niezapewnienia drożności dróg i ciągów 
komunikacyjnych oraz zastawiania dróg i wyjść ewakuacyjnych towarami uniemożliwiając tym 
bezpieczne wydostanie się pracowników i klientów na zewnątrz obiektów. 

 
Kontrolą objęto również inne placówki handlowe. W zakresie prawnej ochrony pracy 

nieprawidłowości głównie stwierdzono w obszarze nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych 
nieprawidłowości w treści umowy o pracę, czasu pracy (ewidencja czasu pracy, nieudzielanie 
pracownikom należnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, zatrudnianie pracowników ponad 
przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalanie rozkładu czasu pracy 
i informowanie pracowników o obowiązującym go rozkładzie czasu pracy), wynagrodzeń za pracę 
(niewypłacenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych), 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości 
dotyczyły głównie nie zapewnienia pracownikom możliwość odpoczynku w pozycji siedzącej 
w pobliżu miejsca pracy, nie oznakowania miejsc niebezpiecznych (krawędzie rampy, stopni 
i progów), zastawiania dróg i ciągów komunikacyjnych składowanymi w nich towarami oraz 
niezapewnienia stabilności regałów do przechowywania towarów. 

 
Analiza wyników kontroli placówek wielkopowierzchniowych i innych placówek handlowych 

wykazała, że najwięcej nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy niezmiennie 
występuje w obszarach składowania i magazynowania, zaplecza higienicznosanitarnego oraz 
oceny ryzyka zawodowego (w małych placówkach handlowych).  

Kontrole wykazały problem zbyt małej powierzchni magazynowej w stosunku do 
składowanych towarów. Sklepy szczególnie w okresach przedświątecznych zamawiając dużą 
ilość towarów mają problem z ich przechowywaniem na powierzchni magazynowej w sposób 
niestwarzający zagrożenia wypadkowego. Zmniejszyła się natomiast ilość stwierdzonych 
przypadków zastawiania towarami wyjść i dróg ewakuacyjnych. Analizując ogólną liczbę 
skontrolowanych placówek, w porównaniu z latami ubiegłymi, stale odnotowywany jest spadek 
nieprawidłowości w zakresie magazynowania i składowania.  

Podstawową przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości w małych placówkach handlowych 
jest oprócz braków wiedzy w zakresie przepisów prawa pracy również chęć utrzymania się na 
rynku. Wysokie koszty siły roboczej, spadek klientów małych placówek handlowych na rzecz 
sieciowych dużych sklepów – niekoniecznie wielkości hipermarketów, oraz stała „gonitwa” za 
chęcią zysku powoduje zmniejszenie uwagi na przestrzeganie przepisów prawa pracy, próby 
obejścia prawa na przykład poprzez zatrudnianie na umowy cywilnoprawne, samodzielne 
prowadzenie akt osobowych bądź powierzanie księgowości tańszym niekoniecznie 
wyspecjalizowanym w zakresie prawa pracy firmom. Wreszcie część pracodawców po prostu 
lekceważy przestrzeganie prawa pracy. Są dla nich mało istotne i nie wpływające na organizację 
pracy i jej wykonywanie.  
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W przypadku dużych placówek handlowych, gdzie działy kadr, płac znajdują się w innym 
miejscu powstaje problem z systemem przepływu informacji, który w przypadku przepisów 
kodeksu pracy może powodować powstanie opóźnień i nieprawidłowości. 

Stale jednak według opinii inspektorów pracy przeprowadzających kontrole utrzymuje się 
problem braku wiedzy w zakresie niektórych elementów z zakresu prawa pracy, w szczególności 
planowania i rozliczania czasu pracy. 

Przyczyny naruszenia przepisów w dziedzinie bhp stwierdzić można w zakresie składowania 
i magazynowania, wiąże się to nierozerwalnie z oszczędnościami w zakresie ceny wynajmu lokali 
oraz chęcią maksymalnego zatowarowania placówek handlowych w celu przedstawienia 
maksymalnej oferty klientom oraz przyciągnięcia jak największej ilości klientów. Dotyczy to 
zarówno małych jaki dużych placówek handlowych.  

Powierzchnie sprzedaży są zaaranżowane w przestronny i komfortowy dla klientów sposób, 
jest to wprost proporcjonalne do sposobu zagospodarowania zaplecza oraz zapewnienia 
bezpiecznych warunków pracy pracownikom na terenie zaplecza.  

Stale jednak inspektorzy pracy utrzymują, że przyczyną nieprzestrzegania przepisów bhp jest 
brak szkoleń z zakresu bhp oraz braku oszacowania oceny ryzyka zawodowego lub jej 
nieprawidłowego opracowania, co niezmiennie prowadzi do niewłaściwego zabezpieczenia 
pracowników i stosowania niewłaściwych, bądź nie stosowania zasad bezpiecznego wykonywania 
pracy. 

** 

4. Wyniki kontroli ujętych w rocznym planie zadań własnych 

okręgowego inspektoratu pracy 

4.1. Ocena stanu przestrzegania prawa pracy w insty tucjach finansowych, 
w tym w bankach 

Kontrole prowadzone były przez OIP w Warszawie w ramach realizacji zadań własnych 
zgodnie z harmonogramem zadań prewencyjno-kontrolnych OIP na rok 2014.  

Inspektorzy pracy OIP w Warszawie przeprowadzili 15 kontroli u 14 przedsiębiorców 
prowadzących działalność  na podstawie  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe 
(Dz.U.2012.1376 j.t.). Podmioty objęte kontrolą zatrudniały na podstawie umowy o pracę 28.978 
osób, na podstawie umów cywilnoprawnych liczbę 333 osób. Banki skontrolowane działają 
w formie spółek akcyjnych oraz banków spółdzielczych.  

W centralach dużych banków komercyjnych, pracodawcy starają się zapewnić m.in. warunki 
sprzyjające funkcji rodzicielskiej, podejmowane działania mają niekiedy charakter wizerunkowy, 
niewątpliwie jednak spełniają swoją funkcję informacyjną. Ustalono również, że w zależności od 
kapitału własnościowego banku, w procesach pracy pojawiają się rozwiązania typowe dla kultury 
kraju w Europie, w którym znajduje się siedziba grupy kapitałowej (tytułem przykładu – czas 
przerwy lunchowej obejmującej godzinę lub więcej, rozwiązanie typowe dla krajów kultury 
śródziemnomorskiej). Podkreślenia wymaga fakt, że zastrzeżenia dotyczące dużych central  
bankowych najczęściej związane są z naruszeniami dotyczącymi czasu pracy (praca w godzinach 
nadliczbowych, brak właściwej rekompensaty). Z drugiej strony w małych bankach spółdzielczych 
stwierdzono więcej naruszeń odnoszących się bezpośrednio do środowiska pracy, technicznego 
bezpieczeństwa pracy, przygotowania pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp).  

W wyniku kontroli skierowano 9 wystąpień pokontrolnych zawierających 17 wniosków, 14 
z nich zostało zrealizowanych. Skierowano ponadto 3 decyzje nakazowe w dziedzinie BHP oraz 
jedno polecenie. Obszarem najczęściej regulowanym w postaci wystąpień pokontrolnych przez 
inspektorów pracy były zagadnienia dotyczące czasu pracy (zarówno w zakresie rozliczania 
czasu pracy jak również rozwiązań normatywnych zawartych  w zakładowych źródłach prawa 
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pracy), urlopów wypoczynkowych (zarówno w zakresie planowania jak również wykorzystywania 
co najmniej 14-dniowego okresu wypoczynku). W zakresie tego zagadnienia warto opisać pewną 
tendencję która szczególnie zarysowuje się na przykładzie dwóch dużych banków komercyjnych, 
pracownicy ww. instytucji nie są zainteresowani zbyt wczesnym planowaniem swoich urlopów, 
szczególnie ci z niewielkim stażem pracy (w przeciwieństwie do pracowników – członków 
zarządów banków, dla których rezerwy urlopowe negatywnie odbijają się na wyniku finansowym 
banku, determinacja widoczna w kierowaniu pracowników na urlopy zaległe). Stwierdzono 
ponadto, że pracownicy sektora bankowego są zainteresowani elastycznym podejściem do 
minimalnego okresu wykorzystywania urlopu, bez konieczności wykorzystywania przy najmniej 
jednej jego części obejmującej kolejnych 14 dni kalendarzowych. W przedmiocie urlopów 
wypoczynkowych regulowano również incydentalnie aspekt urlopów zaległych (głównie banki 
spółdzielcze). Z innych naruszeń regulowanych przez inspektorów pracy pojawiają się 
zagadnienia dotyczące roszczeń w zakresie zmiennych składników wynagradzania (prawa do 
premii, prowizji, różnicowania pracowników  w tym zakresie), nie właściwego wyliczenia kwot 
wynagrodzenia chorobowego oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. W małych podmiotach 
bankowych inspektorzy pracy kierowali również decyzje nakazowe dotyczące pomieszczeń pracy.     

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy na bieżąco współpracowali 
z partnerami społecznymi funkcjonującymi u pracodawcy, zarówno na etapie rozpoczęcia, trwania 
i zakończenia czynności kontrolnych.  

*** 
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1. Wyniki kontroli ujętych w programie działań długofalowych 

1.1. Obni żenie poziomu ryzyka zawodowego w wybranej grupie za kładów 
o wysokiej skali zagro żeń zawodowych (wzmo żony nadzór) 

W roku 2014 kontynuowano działania kontrolno nadzorcze, prowadzone w ramach programu 
długofalowego 2013-2015, którego celem jest wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożeń 
wypadkowych w zakładach różnych branż, w których występuje szczególnie duże ryzyko 
zawodowe, wynikające z wysokiego poziomu narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia, 
skutkujące chorobami zawodowymi lub innymi dolegliwościami związanymi z wykonywaniem 
pracy oraz dużą liczbą wypadków przy pracy. 

Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wzmożonym nadzorem 
objętych jest 3 zakłady pracy. W każdym z zakładów przeprowadzono po 2 kontrole – pierwsza 
przeprowadzona w pierwszej połowie roku oraz druga sprawdzająca przeprowadzona do końca 
roku. Podczas prowadzonych kontroli szczególną uwagę zwracano na identyfikację wszystkich 
zagrożeń w relacji do przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, skuteczność działań 
korygujących lub zapobiegawczych na stanowiskach pracy, informowanie pracowników o ryzyku 
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz szkolenia w zakresie bhp i profilaktyczne 
badania lekarskie. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli zakładów pracy pod szczególnym nadzorem 
w roku 2014 analizując rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, ilość zagrożeń, stanowisk 
pracy, rodzaj stosowanych procesów technologicznych, można ilość stwierdzonych uchybień 
zakwalifikować do grupy nielicznych. Na podstawie charakteru stwierdzonych nieprawidłowości 
można domniemywać że nie powstały one z braku znajomości przepisów prawa lecz z powodu 
czynnika ludzkiego. Osoby odpowiedzialne np. nie aktualizowały oceny ryzyka zawodowego bez 
podania przyczyny. Kolejnym problemem powtarzającym się w przeprowadzonych kontrolach jest 
brak długotrwałej prawidłowej reakcji na kierowane środki prawne. Powyższa sytuacja dotyczy np. 
powtarzających się środków prawnych dotyczących formułowania prawidłowych zaleceń  
i wniosków profilaktycznych przy wypadkach przy pracy. Powyższą sytuację można ocenić 
dwojako. Po pierwsze działania te podejmowane są celowo aby nie zwiększać obciążeń 
ekonomicznych pracodawcy lub nieświadomie wynikające z braku kompetencji na zajmowanym 
stanowisku.  

* 

1.2. Ograniczenie zagro żeń wypadkowych poprzez wdra żanie elementów 
zarządzania bezpiecze ństwem pracy w zakładach, w których wyst ąpiły 
wypadki przy pracy 

W toku wykonanych kontroli, badano głównie poprawność sporządzenia dokumentacji 
powypadkowej oraz zastosowanych środków profilaktycznych. Analizie poddano również 
dokumentację oceny ryzyka zawodowego we wszystkich jej aspektach. W ramach dodatkowych 
zadań, kontroli poddano zagadnienia dotyczące szkoleń w zakresie bhp oraz przeprowadzania 
badań lekarskich.  

Nieprawidłowości w dokumentacji dotyczyły głównie nie uwzględnienia w ocenie ryzyka 
zawodowego kryteriów dla kobiet w ciąży i osób młodocianych lub niepełnosprawnych. 
Powszechnym jest dokonywanie oceny ryzyka zawodowego bez udziału przedstawicieli 
społeczności pracowniczej danego zakładu pracy, w tym poszkodowanego pracownika.  

Na podstawie powyższego układu nieprawidłowości nie można sformułować radykalnych 
twierdzeń, nie mniej jednak można postawić tezę, że dla części pracodawców ocena ryzyka 
zawodowego jest czynnością zbędną, powodującą nadmierne zaangażowanie zasobów ludzkich 
i innych środków, a zaangażowanie to w żaden sposób nie wpływa na poprawienie warunków 
bezpieczeństwa pracy. Podczas prowadzenia kontroli można zauważyć, że pracodawca nie 
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rozumiejący istoty oceny ryzyka zawodowego poprzestaje na wytworzeniu kolejnego 
wymaganego dokumentu i zapoznania z nim pracowników, nie wdrażając do zastosowania 
wyników oceny i środków zapobiegających zagrożeniom zawodowym.  

Przechodząc do elementów związanych z wypadkami przy pracy należy wskazać, 
że nieprawidłowości w omawianej dziedzinie dotyczą głównie nierzetelnego ustalenia okoliczności 
i przyczyn wypadków, co przekłada się w sposób bezpośredni na zalecenia i środki profilaktyczne.  

W zakresie postępowania powypadkowego nagminne jest również nie stosowanie przez 
pracodawców, ustalanych przez zespoły powypadkowe, środków i wniosków profilaktycznych. 

Przeciętnie w ponad połowie kontrolowanych zakładów stwierdzono zupełny brak spójności 
wyników postępowania powypadkowego i sporządzonej oceny ryzyka zawodowego 
na stanowisku pracy na jakim miał miejsce wypadek przy pracy.  

Reasumując, na podstawie analizy dokumentacji kontrolnych należy zauważyć  zjawisko 
jakim jest stwierdzenie braku udokumentowania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy 
tylko w jednym przypadku, natomiast stwierdzono w tym zakresie wiele uchybień 
i nieprawidłowości. Ponadto stwierdzono, że do wszystkich wypadków przy pracy sporządzono 
wymaganą dokumentację powypadkową. Odmienną sprawą jest jakość wytworzonych 
dokumentów, które niejednokrotnie spełniają tylko wymogi formalno – prawne. Mogą o tym także 
świadczyć bardzo częste przypadki braku spójności wyników postępowania powypadkowego 
i oceny ryzyka zawodowego na stanowisku, na którym miał miejsce wypadek przy pracy. 

Podsumowując kolejny rok realizacji tematu „Ograniczenie zagrożeń wypadkowych poprzez 
wdrażanie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły 
wypadki przy pracy” stwierdzić należy, że wydane środki prawne w tym zakresie wpływające na 
wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego w większości mają charakter postulatywny 
tzn. nie władczy i nie podlegają egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego. Z tytułu braku 
realizacji wniosków pracodawca nie ponosi żadnych konsekwencji karnych bądź 
wykroczeniowych. Rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości w nielicznych przypadkach pozwala na 
formułowanie decyzji nakazowych. W ramach prowadzonych kontroli z tematu nałożono jedną 
kary grzywny za niepoddanie sześciu pracowników szkoleniom bhp, nie kierowano wniosków 
o ukaranie do sądu.  

Pracodawcy mimo powtarzających się zdarzeń wypadkowych, o tym samych charakterze 
w ocenie inspektorów w sposób nie wystarczający podejmują środki zapobiegawcze w celu 
wyeliminowania zaistnienia podobnych wypadków w przyszłości.  

Stosowane przez inspektorów pracy środki prawne skupiały się głównie na wyeliminowaniu 
nieprawidłowości dotyczących dokumentacji i postępowania wypadkowego jak również na 
poprawności przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego i jej aktualizacji czyli zgodnie 
z założeniami do tematu.  

* 

1.3. Działania kontrolne w celu ograniczenia zagro żeń związanych 
z nanomateriałami 

W 2014 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie realizował działania kontrolne 
dotyczące ograniczenia zagrożeń związanych z nanomateriałami.  Zakresem objęto ustalenie 
stanu przestrzegania zasad ochrony zdrowia pracowników w kontrolowanych podmiotach. 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie przeprowadzono 12 kontroli w zakładach pracy. 
Kontrolą objęto branże kosmetyczną, placówki naukowo – badawcze,  przedsiębiorstwa 
wdrażające projekty badawczo – rozwojowe w zakresie nanotechnologii. Działania kontrolno – 
nadzorcze dotyczące zagrożeń związanych z nanomateriałami podjęto w 10 zakładach pracy. 

W kontrolowanych podmiotach stwierdzono następujące nieprawidłowości:  
• brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• brak wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby, 
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• brak instrukcji dotyczących procesów technologicznych, 
• brak analizy pod względem zagrożeń wypadkowych,  
• brak instrukcji dotyczącej postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi    

dla zdrowia, 
• brak instrukcji ręcznych prac transportowych,  
• brak opracowanych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej zabezpieczające przed 

działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących 
w środowisku pracy związanych z nanomateriałami. 

• brak instrukcji magazynowania,  
• brak oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy związanych z pracami związanymi  

z nanomateriałami. 

Bezpieczeństwo stosowania nanotechnologii, a właściwie produktów, które tworzy jest 
tematem wielu rozpraw. Udaje się jednak mało precyzyjnie określić bezpieczeństwo stosowania 
nanoproduktów i nanotechnologii. Największe niebezpieczeństwo wiąże się z możliwością ich 
ewentualnego przenikania przez większość barier krew - mózg, ze względu na mały rozmiar 
nanoobiektów. Produkcja nanoobiektów może wiązać się także w ryzykiem przedostawania się do 
środowiska zanieczyszczeń w skali nanometrycznej czy produktów nanometrycznych, nie 
powstrzymywanych przez stosowane bariery. Z kolei obiekty w skali nano mogą dostawać się ze 
środowiska do organizmów żywych i tam, ze względu na pewne właściwości, być szkodliwe, 
nawet jeżeli te same materiały w skali makro, z których wykonano dany nanoobiekt, są w pełni 
bezpieczne. Obecnie wydaje się jednak, że największe ryzyko związane z nanotechnologią 
polega na braku jej kontroli, w tym sensie, że brak zarówno środków technicznych do 
monitorowania np. środowiska pracy, co do obecności i oddziaływania nanocząstek 
i nanomateriałów, jak i brak jest przepisów na szczeblach lokalnych jak i międzynarodowych 
regulujących te problemy. 

** 

2.  Wyniki kontroli ujętych w planie rocznym Państwowej Inspekcji 

Pracy 

2.1. Eliminowanie zagro żeń wypadkowych w budownictwie  

W roku 2014 inspektorzy pracy przeprowadzili 52 kontrole u 49 podmiotów wykonujących 
prace drogowe lub mostowe. Kontrole przeprowadzono na terenie budów, na których 
wykonywano zarówno obiekty mostowe czy liniowe obiekty drogowe, jak i na budowach, na 
których wykonywano tylko remonty dróg w zakresie podbudowy i nawierzchni. 

Kontrolami objęto podmioty zatrudniające łącznie 618 osób. W strukturze  rodzaju 
zatrudnienia dominował stosunek pracy 572 osoby (w tym 21 kobiet). W pozostałych przypadkach 
wykonujących pracę zatrudniano na podstawie umów cywilnoprawnych. 
 

Zagadnienie objęte kontrolą 

Pracodawcy  
u których 

stwierdzono 
nieprawidłowości  

w 2013 

Nieprawidłowości 
w stosunku do liczby 

pracodawców 
w 2013 [%] 

Pracodawcy  
u których 

stwierdzono 
nieprawidłowości  

w 2014 

Nieprawidłowości 
w stosunku do 

liczby pracodawców 
w 2014 [%] 

Szkolenie w zakresie bhp (w 
tym instruktaż stanowiskowy) 

9 24,3 10 20,4 

Badania lekarskie 1 2,7 8 16,3 

Dodatkowe kwalifikacje (w tym 
kwalifikacje IMBiGS) 

7 18,9 27 55,1 

Opracowanie ryzyka 
zawodowego 

5 13,5 4 8,2 



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2014 r. 

78 
 

Zagadnienie objęte kontrolą 

Pracodawcy  
u których 

stwierdzono 
nieprawidłowości  

w 2013 

Nieprawidłowości 
w stosunku do liczby 

pracodawców 
w 2013 [%] 

Pracodawcy  
u których 

stwierdzono 
nieprawidłowości  

w 2014 

Nieprawidłowości 
w stosunku do 

liczby pracodawców 
w 2014 [%] 

Dostarczenie odzieży 2 5,4 0 0 

Stosowanie odzieży roboczej 2 5,4 0 0 

Dostarczenie środków ochrony 
indywidualnej 

14 37,8 14 28,6 

Stosowanie środków ochrony 
indywidualnej 

6 16,2 17 34,7 

Zaplecze higieniczno sanitarne 10 27,0 27 55,1 

Zabezpieczenie i oznakowanie 
stref niebezpiecznych (w tym 
wygrodzenie terenu 
wykonywanych prac) 

13 35,1 41 83,7 

Zabezpieczenie stanowisk 

pracy na wysokości 
7 18,9 4 8,2 

Zabezpieczenie ścian 
Wykopów 

7 18,9 16 32,7 

Ochrona przeciwporażeniowa 

bezpośrednia 
1 2,7 2 4,1 

W ocenie kontrolujących przyczynami powstawania nieprawidłowości w miejscach wykonywania 
robót drogowych były niezmienne jak w latach poprzednich: 

� lekkomyślność, niedbalstwo i lekceważenie zagrożeń przez osoby bezpośrednio 
sprawujące nadzór nad pracownikami jak i przez samych pracowników,  

� zbyt duża pewność siebie, ignorancja, ze strony osób kierujących pracownikami (osób 
posiadających duży staż na stanowiskach kierowniczych). Sytuacja taka występowała 
szczególnie podczas kontroli prac wykonywanych w wykopach, których ściany były 
umocnione w sposób wadliwy. Osoby nadzorujące (kierownicy robót) tłumaczyli się, że 
taki system zabezpieczenia ścian wykopów stosują od dłuższego czasu i nic się do tej 
pory nie stało, 

� inwestycje o krótkim terminie realizacji. Nie uwzględnienie w kosztorysach oraz 
harmonogramie realizacji inwestycji zaleceń wynikających z przepisów bhp a dotyczących 
między innymi wygrodzenia stref niebezpiecznych, właściwego zabezpieczenia terenu 
wykonywania prac przed dostępem osób postronnych, zagwarantowania osobom 
wykonującym prace prawidłowego zaplecza higienicznosanitarnego, 

� duża rotacja w zatrudnieniu, wysokie koszty uzyskania kwalifikacji i uprawnień 
wymaganych do eksploatacji specjalistycznego sprzętu oraz długi okres oczekiwania na 
rozpoczęcie kursu (terminy rozpoczęcia kursu uzależnione są od liczby zgłoszonych 
osób, które chcą uzyskać uprawnienia), 

� często zagrożenia powodowały same osoby postronne, które lekceważąc znaki 
ostrzegawcze i informacyjne ustawione na terenie wykonywanych prac drogowych 
wchodziły w strefy niebezpieczne. Należy tutaj nadmienić, że ww. budowy są budowami 
liniowymi o znacznej długości i niemożliwym jest ustawienie ogrodzenia po całym 
obwodzie terenu gdzie wykonywane są roboty drogowe. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali 332 decyzje nakazowe. 19 z wyżej 
wymienionych decyzji dotyczyło wstrzymania prac prowadzonych w warunkach bezpośredniego 
zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, a 25 z nich dotyczyło skierowania 32 pracowników 
do innych prac.  
W związku z popełnieniem 55 wykroczeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, osoby 
odpowiedzialne zostały ukarane 28 mandatami na kwotę 31300 zł.  
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Oprócz decyzji nakazowych inspektorzy pracy skierowali do pracodawców również 5 
wystąpień, zawierających 6 wniosków mających charakter prewencyjny.  

Inspektorzy pracy w czasie prowadzonych czynności kontrolnych udzielili 16 porad 
prawnych, 114 porad technicznych oraz 3 dotyczące legalności zatrudnienia. 

W stosunku do wyników kontroli uzyskanych w 2013 roku można zauważyć, że stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych w 2014 roku w części 
dotyczącej: 

• dodatkowych kwalifikacji (w tym kwalifikacje IMBiGS), 
• stosowania środków ochrony indywidualnej, 
• zaplecza higieniczno-sanitarnego, 
• zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych (w tym wygrodzenie terenu 

wykonywanych prac), 
• zabezpieczenia ścian wykopów, 

uległ pogorszeniu, natomiast w pozostałym kontrolowanym zakresie zauważono poprawę. 
W wyniku analizy danych uzyskanych po przeprowadzonych kontrolach nasuwa się wniosek, że 
budowy podobnie jak we wcześniejszych latach charakteryzowały się dość dużym 
zróżnicowaniem w zakresie bezpieczeństwa wykonywania prac drogowych. 

* 

2.2. Eliminowanie zagro żeń wyst ępujących podczas eksploatacji urz ądzeń 
energetycznych u odbiorców przył ączonych bezpo średnio do sieci średnich 
napi ęć 

W roku sprawozdawczym kontrole przeprowadzono u 15 pracodawców. 
Kontrolowani pracodawcy zgodnie z klasyfikacją prowadzonej działalności PKD: 

• Branża spożywcza - 4 zakłady 
• Branża przetwarzania tworzyw sztucznych - 2 zakłady 
• Branża sklepy wielko – powierzchniowe - 3 zakłady 
• Branża związana z budową linii elektroenergetycznych - 2 zakłady 
• Branża związana z naprawą pojazdów samochodowych - 1 zakład 
• Branża związana ze sprzedażą hurtową materiałów budowlanych - 1 zakład 
• Branża związana z obsługą logistyczną produktów mrożonych - 1 zakład 
• Branża związana z przetwarzaniem danych - 1 zakład 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w temacie 249 zostało wydanych 193 decyzje 
nakazowe w tym 37 decyzji ustnych w tym 2 decyzje wstrzymania eksploatacji. 

Decyzje były powiązane z następującymi nieprawidłowościami: 
• Brak lub niewłaściwa ochrona podstawowa urządzeń i instalacji elektrycznych, 
• Urządzenia sieci elektroenergetycznej o napięciu powyżej 1 kV, 
• Brak lub nieprawidłowo opracowana instrukcja eksploatacji urządzeń i instalacji 

energetycznych – w zakresie dotyczącym bhp, 
• Zabezpieczenie tablic i rozdzielnic elektrycznych przed dostępem osób nieuprawnionych, 
• Tablice i rozdzielnice elektryczne (schematy elektrycznych połączeń oraz wartości 

zabezpieczeń), 
• Brak lub niewłaściwie opracowana instrukcja organizacji prac wykonywanych 

w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, 
• Nieprawidłowości w wydawaniu poleceń pisemnych na wykonywanie prac, 
• Brak wykazu prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych 

w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, 
• Brak sporządzenia wykazu poleceniodawców określającego zakres udzielonego 

im upoważnienia, 
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• Nieprawidłowości w zakresie kontroli stanu technicznego, stosowania, przechowywania 
oraz ewidencji sprzętu ochronnego przy urządzeniach energetycznych. 

Wykazane w zakładach pracy nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa 
pracy są wynikiem między innymi: słabej kondycji finansowej firm, dużej konkurencji wpływającej 
na konieczność obniżania kosztów produkcji, wzrastających kosztów utrzymania zakładów – 
koszty eksploatacji, podatki, wyższe ceny materiałów. 

Najczęstszą przyczyną występujących nieprawidłowości jest nieznajomość obowiązujących 
w tym zakresie przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy. Ponadto pracodawcy 
przeprowadzający kontrolę przedmiotowych zagadnień nie posiadają wystarczającej wiedzy 
technicznej a co za tym idzie nie potrafią zidentyfikować istotnych zagrożeń i podjąć 
odpowiednich działań. 

Dane liczbowe dotyczące zastosowanych środków prawnych i ich realizacji. 

Zastosowane środki prawne i ich realizacja Liczba 

Liczba wydanych decyzji ogółem 193 

Liczba decyzji ustnych 37 

Liczba decyzji na piśmie 156 

Liczba nakazów na piśmie 16 

Liczba decyzji art. 108 kpa 7 

Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 2 

Liczba decyzji wykonanych 47 

Liczba wniosków w wystąpieniach 12 

Liczba wniosków wykonanych 2 

Mimo obowiązku pracodawców zapewnienia bezpiecznych warunków pracy określonych 
w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. poz. 492), inspektorzy 
pracy nadal stwierdzają występowanie w tym zakresie licznych nieprawidłowości. Pracodawcy nie 
znają szczegółowo rozporządzenia, a zatrudniając minimalną liczbę pracowników - często nie są 
w stanie samodzielnie zorganizować bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych. 

* 

2.3. Eliminowanie nieprawidłowo ści zwi ązanych z niewła ściw ą organizacj ą 
stanowisk pracy w strefach zagro żenia wybuchem  

W związku z realizacją zadań dotyczących eliminowania nieprawidłowości związanych 
z niewłaściwą organizacją stanowisk pracy w strefach zagrożonych wybuchem w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Warszawie w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 15 kontroli. 
Przeprowadzono również kontrolę w pięciu zakładach pracy, gdzie występują substancje 
chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym. 

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w wytypowanych zakładach pracy stwierdzono, że 
w 30 miejscach istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej.  

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych stwierdzono, że pracodawcy nie zatrudniają 
osób młodocianych w miejscach, w których występuje możliwość wystąpienia atmosfery 
wybuchowej. 

Podczas przeprowadzania kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
• brak szczegółowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  
• brak aktualizacji przydziału środków ochrony indywidualnej zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w kartach charakterystyki, 
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• brak oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy operatora procesów chemicznych, 
• brak wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby, 
• brak pisemnych instrukcji wydawanych przez pracodawcę podczas wykonywania prac 

w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, 
• brak wyposażenia osób pracujących w strefach zagrożonych wybuchem w środki ochrony 

indywidualnej zabezpieczających przed powstawaniem wyładowań elektrostatycznych, 
• brak oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością wystąpienia w miejscach 

pracy atmosfery wybuchowej.  

Główne problemy, które pojawiły się podczas realizacji tematu dotyczyły przede wszystkim 
sporządzenia oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością wystąpienia w miejscach 
pracy atmosfery wybuchowej, a także sporządzenia stosownego dokumentu zabezpieczenia 
przed wybuchem. Nieprawidłowości te wystąpiły zarówno w małych jak i dużych zakładach.  

* 

2.4. Ograniczanie zagro żeń zawodowych pracowników wykonuj ących roboty 
torowe  

W wyniku przeprowadzonych, w roku 2014 kontroli stwierdzono, że nieprawidłowości 
najczęściej dotyczyły:  

• osygnalizowania miejsc wykonywania pracy 
• szkoleń pracowników na stanowisku pracy 
• organizacji stanowisk pracy na wysokości 
• zabezpieczeń stanowisk pracy położonych pod siecią trakcyjną 
• pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych. 

Przyczyny większości ujawnionych nieprawidłowości to: 
• niedostateczna staranność w przestrzeganiu przepisów prawa pracy przez osoby 

organizujące i nadzorujące prace 
• nieegzekwowanie przez pracowników dozoru przestrzegania przez podległych 

im pracowników przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
• niewłaściwe przygotowanie kandydatów na pracowników w zakresie znajomości 

zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz niewystarczającym 
przygotowaniem zawodowym /brak szkół zawodowych i średnich przygotowujących 
pracowników do pracy/ 

• niewystarczające środki finansowe, które należałoby zainwestować w celu poprawy 
warunków pracy 

• wykonywanie pracy pod presją czasu. 

We wrześniu i październiku 2014 roku na wniosek UTK przeprowadzono, kontrolę w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy na jednej ze stacji. W wyniku kontroli pracodawców 
realizujących tam prace stwierdzono między innymi naruszenie przepisów i zasad bhp w zakresie: 

• wyznaczania i kwalifikacji sygnalistów 
• zabezpieczenia stanowisk pracy znajdujących się pod siecią trakcyjną 
• organizacji stanowisk pracy na wysokości. 

W związku z ujawnionymi w jednym z kontrolowanych zakładów pracy rażących naruszeń 
przepisów z zakresu BHP w obszarach; organizacji stanowisk pracy na wysokości i pod siecią 
trakcyjną skierowano do ZUS wniosek o podwyższenie na kolejny rok składki wypadkowej 
o 100%.  

* 
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2.5. Ograniczanie zagro żeń wypadkowych przy eksploatacji wózków 
jezdniowych z nap ędem silnikowym  

Realizując zadania związane z ograniczaniem zagrożeń wypadkowych przy eksploatacji 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie 
przeprowadzono łącznie: 40 kontroli u 40 pracodawców.  

Łączna liczba objętych kontrolami eksploatowanych wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym (unoszących i podnośnikowych) to 157 wózków i 307 pracowników zajmujących się 
eksploatacją (operatorów wózków) oraz ich obsługą w zakresie kontroli, przeglądów i remontów. 

Lp. Zagadnienia objęte kontrolą Ustalenia kontrolne Uwagi 

1. 

Brak lub nieprawidłowości w zakresie 
opracowania i stosowania zasad ruchu 
w obiektach i na drogach 
wewnątrzzakładowych. 

- sprawdzono 38 zakładów, 

- dotyczy 16 zakładów w których 
stwierdzono braki lub uchybienia 

Dotyczy zasad ruchu 
transportu 
wewnątrzzakładowego na 
drogach wewnętrznych, 
placach manewrowych, w 
halach i magazynach, z 
uwzględnieniem 
dopuszczalnych prędkości 
wózków, nasilenia ruchu, 
rodzaju przewożonych 
ładunków, szerokości i stanu 
dróg oraz widoczności. 

2. 

Drogi wewnątrzzakładowe 
(wyznaczenie dróg, dostosowanie, 
oznakowanie, stan techniczny 
nawierzchni, drożność). 

- sprawdzono 39 zakładów, 

- dotyczy 11 zakładów w których 
stwierdzono braki lub uchybienia 

Dotyczy głównie wyznaczenia 
i oznakowania dróg. 

3. 
Dostosowanie programu instruktażu 
stanowiskowego do rodzaju i 
warunków wykonywanej pracy. 

- sprawdzono 137 pracowników, 

- dotyczy 14 zakładów w których 
stwierdzono 22 braki lub 
chybienia 

 

4. 
Dostosowanie programu szkolenia 
okresowego do rodzaju i warunków 
wykonywanej pracy. 

- sprawdzono 129 pracowników, 
- dotyczy 8 zakładów, w których 

stwierdzono 16 braków lub 
chybień  

 

5. 
Szkolenie okresowe pracowników 
obsługujących wózki. 

- sprawdzono 296 pracowników, 

- dotyczy 8 zakładów w których 
stwierdzono 12 braków lub 
chybień 

Dotyczy braku szkoleń lub ich 
nieaktualności. 

6. 
Uwzględnienie w ocenie ryzyka 
zawodowego zagrożeń wynikających z 
użytkowania wózków. 

- sprawdzono 39 zakładów, 

- dotyczy 10 zakładów w których 
stwierdzono braki lub chybienia 

Dotyczy również braku 
opracowanej oceny ryzyka 
zawodowego. 

7. 
Profilaktyczne badania lekarskie 
pracowników obsługujących wózki. 

- sprawdzono 307 pracowników, 

- dotyczy 7 zakładów w których 
stwierdzono 21 braków lub 
uchybień 

Dotyczy braku badań lub ich 
nieaktualności. 

8. 

 
Decyzja UDT zezwalająca na 
eksploatację wózka podnośnikowego. 

- sprawdzono ogółem 142 wózki, 

- dotyczy 5 zakładów w których 
stwierdzono 9 braków lub 
uchybień 

Dotyczy braku decyzji lub ich 
nieaktualności. 

9. 

 

Nieprawidłowości w zakresie 
dokumentacji eksploatacyjnej wózków, 
w szczególności kontroli wstępnych, 
okresowych i rejestrów kontroli oraz 
konserwacji wózków podnośnikowych. 

- sprawdzono ogółem 139 wózków, 

- dotyczy 9 zakładów w których 
stwierdzono braki lub uchybienia 

Dotyczy prowadzenia 
dokumentacji jak również 
opracowania systemów 
informowania o  stwierdzanych 
w czasie bieżącej eksploatacji 
usterkach i sprawności 
technicznej przejmowanego 
do eksploatacji wózka. 
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Lp. Zagadnienia objęte kontrolą Ustalenia kontrolne Uwagi 

10. 

 
Używanie wózków zgodnie  
z przepisami i zasadami bhp. 

- sprawdzono 112 wózków, 

- dotyczy 4 zakładów w których 
stwierdzono braki lub uchybienia 

Dotyczy np. użytkowania 
wózków niezgodnie z 
przeznaczeniem lub 
niebezpiecznej jazdy 
operatorów wózków. 

11. 

 

Zabezpieczenie przed 
niespodziewanym wtargnięciem 
pieszych na drogę przejazdu wózków. 

- sprawdzono 35 zakładów, 

- dotyczy 5 zakładów w których 
stwierdzono braki lub uchybienia 

Dotyczy niewyznaczenia lub 
nieoznakowania ciągów 
pieszych, braku przejść, barier 
ochronnych, luster. 

12. 

 

Brak zabezpieczenia eksploatowanych 
wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym przed możliwością 
uruchomienia i eksploatacji przez 
osoby nieupoważnione lub bez 
wymaganych uprawnień 
kwalifikacyjnych. 

- sprawdzono 155 wózków, 

- dotyczy 8 zakładów w których 
stwierdzono braki lub uchybienia 

Dotyczy przypadków obsługi 
wózków bez uprawnień lub 
pozostawiania wózków bez 
nadzoru z pozostawionymi 
kluczykami w stacyjce lub w 
miejscu ogólnodostępnym. 

13. 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania 
prac w magazynie. 

- sprawdzono 34 obiekty, 

- dotyczy 6 zakładów w których 
stwierdzono braki lub uchybienia 

Brak instrukcji bezpiecznego 
wykonywania prac lub 
określenia sposobu 
bezpiecznego transportu i 
składowania. 

14. 

Oznakowanie wózka wartością 
maksymalnego dopuszczalnego 
udźwigu i zakazem przemieszczania 
osób. 

- sprawdzono 157 wózków, 
- dotyczy 5 zakładów w których 

stwierdzono braki lub uchybienia  

Dotyczy tylko wózków 
przeznaczonych do 
przemieszczania ładunków lub 
rzeczy.  

15. 
Wyposażenie pracowników w odzież  
i obuwie robocze oraz środki ochrony 
indywidualnej. 

- sprawdzono 145 pracowników, 

- dotyczy 5 zakładów w których 
stwierdzono braki lub uchybienia  

Dotyczy braku unormowań 
wewnętrznych w zakresie 
przydziału i użytkowania 
odzieży, obuwia roboczego i 
środki ochrony indywidualnej. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy pracy wydali 123  decyzje nakazowe 
(w tym 37 decyzji ustnych). Nakazy skierowane były do 31 pracodawców (78% skontrolowanych 
podmiotów).  

Działania pracodawców w zakresie tworzenia systemów organizacyjnych zapewniających: 
dopuszczanie do eksploatacji, przeglądy, remonty, utrzymanie bieżącej sprawności technicznej 
środków transportu, zapewnienie obsługi przez osoby posiadające wymagane uprawnienia 
kwalifikacyjne, egzekwowanie organizacji pracy gwarantującej przepływ informacji 
o stwierdzanych w czasie bieżącej eksploatacji usterkach, wykonywanych czynnościach 
naprawczych i sprawności technicznej wózków oraz nadzór nad bezpieczną eksploatacją 
i użytkowaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym można uznać za niewystarczające. 

Zarówno wśród pracodawców jak i inspektorów pracy problemem jest też niejednoznaczność 
i nieprecyzyjność obowiązujących przepisów w zakresie ważności posiadanych przez 
pracowników jak też uzyskiwania nowych uprawnień operatorów wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym. 

* 
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2.6. Egzekwowanie spełniania wymaga ń minimalnych i zasadniczych dla 
maszyn do obróbki drewna  

2.6.1 Kontrole spełniania wymaga ń minimalnych dla maszyn do obróbki drewna 

Kontrolą objęto 23 zakładów, znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. 
W kontrolowanych zakładach, pracowało ogółem 447 osób, w tym zatrudnionych 431 

pracowników, w tym 98 kobiet.  

Nieprawidłowości można wyodrębnić te, które należały do grupy najczęściej spotykanych 
podczas kontroli i związane były z: 

• brakiem osłon napędów maszyn i narzędzi stwarzające zagrożenie wypadkowe, 
• brakiem wyposażenia przycisków sterowniczych w oznaczenia funkcji i napisów,  
• brakiem urządzeń służącego do odłączania od źródeł energii,  
• brakiem układu sterowania zabezpieczającego przed ponownym, samoczynnym 

uruchomieniem się maszyny w przypadku powrotu napięcia zasilającego po uprzednim 
jego zaniku,  

• brakiem okresowych kontroli maszyn. 

Z powyższego wynika, że mimo przeprowadzenia kontroli użytkowanych maszyn po ich 
zainstalowaniu nadal występowały nieprawidłowości. 

W ocenie inspektorów pracy najczęstszą przyczyną udostępniania pracownikom maszyn 
niespełniających wymagań minimalnych była nieznajomość obowiązujących w tym zakresie 
przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy. Kolejną istotną przyczyną były wysokie koszty 
finansowe dostosowania. Ponadto osoby przeprowadzające kontrolę maszyn nie posiadały 
wystarczającej wiedzy technicznej a co za tym idzie nie potrafiły zidentyfikować istotnych 
zagrożeń i podjąć odpowiednich działań. Należy również podkreślić niewystarczającą wiedzę 
w tym zakresie służby bhp, jako organu doradczego pracodawcy. Podczas prowadzonych kontroli 
Inspektorzy pracy nadal stwierdzają występowanie licznych nieprawidłowości w zakresie 
użytkowania maszyn do obróbki drewna i to mimo obowiązku zakończenia okresu dostosowania 
przez polskich pracodawców sprzętu roboczego dostarczonego pracownikom do wymagań 
określonych w przepisach w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Wielu 
pracodawców wykazuje słabą znajomość rozporządzenia Ministra Gospodarki o minimalnych 
wymaganiach dla maszyn i urządzeń, pomimo obowiązku stosowania tych przepisów od stycznia 
2006 r. i w związku z tym często nie są w stanie samodzielnie dokonać odpowiedniej oceny 
i doboru rozwiązań.  

* 
2.6.2 Kontrole spełniania wymaga ń zasadniczych dla maszyn do obróbki drewna 

Celem kontroli pracodawców była ocena czy dostarczone przez producentów i dostawców wyroby 
spełniają wymagania zasadnicze. Przedmiotowy zakres realizowany w ramach nadzoru rynku  
obejmował maszyny do obróbki drewna. 

Najistotniejsze oraz najczęściej powtarzające się nieprawidłowości 
• w 8 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w deklaracji zgodności: brak wykazu norm 

zharmonizowanych bądź dyrektyw, brak nr jednostki notyfikowanej uczestniczącej 
w procesie oceny zgodności,  deklaracja zgodności CE nie została przetłumaczona na 
język polski, nie wskazano miejsca i daty sporządzenia deklaracji, deklaracja zgodności 
została sporządzona dla innego modelu lub dla 2 typów maszyny, 

• w 6  przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie instrukcji użytkowania – w jej 
treści brak: informacji o stanowisku lub stanowiskach roboczych, które może zajmować 
operator, informacji o środkach ochronnych jakie musi zastosować użytkownik we 
właściwych przypadkach, informacji dotyczących hałasu emitowanego przez maszyny, 
instrukcja nie została przetłumaczona na język polski, 
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• w 6 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie niewłaściwego oznakowania  – 
identyfikacja, piktogramy itp.: ostrzeżenia umieszczone na maszynie w języku innym niż 
język polski, oznaczenie maszyny zostało wykonane za pomocą naklejki w której 
parametry wyrobu zostały naniesione w sposób nietrwały, w oznaczeniu maszyny nie 
wskazano określenia maszyny, oznaczenie maszyny znakiem CE było niezgodne 
z wzorem znaku CE 

Wyniki kontroli wskazują, że najczęstszymi nieprawidłowościami były sprawy dotyczące: 
deklaracji zgodności, instrukcji użytkowania, oznaczeń naniesionych na maszynach. 

* 

2.7. Przeciwdziałanie zagro żeniom wypadkowym w zakładach chowu koni lub 
bydła  

W ramach realizacji tematu nr 266: ,,Przeciwdziałanie zagrożeniom wypadkowym 
w zakładach chowu koni lub bydła’’, z harmonogramu działania Państwowej Inspekcji Pracy 
w 2014 r., Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie przeprowadził 7 kontroli, których celem było 
ustalenie, czy i jakie działania podejmują pracodawcy w celu przeciwdziałania zagrożeniom 
wypadkowym w zakładach chowu koni lub bydła. 
Skala i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości wskazują, że poziom przestrzegania przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach chowu koni lub bydła jest niezadowalający.  

Najwyższy odsetek nieprawidłowości odnotowany został w takich obszarach jak: 
•  wyposażenie maszyn i urządzeń technicznych w osłony i inne urządzenia ochronne, 
•  stan techniczny ciągów i dróg komunikacyjnych, 
•  oznakowanie stanowisk pracy znakami bezpieczeństwa, 
•  szkolenia okresowe pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Przyczyny takiego stanu rzeczy, w ocenie inspektorów pracy są następujące: 
• zła sytuacja finansowa zakładów rolnych wynikająca najczęściej z niskiej rentowności 

produkcji, co ogranicza środki na inwestycje zwiększające bezpieczeństwo pracy, 
•  nieznajomość przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przez pracodawców i pracowników, 
•  ignorowanie przez pracodawców istniejących przepisów prawnych, 
•  tolerowanie przez pracodawców odstępstw od standardów  wyznaczonych przepisami, 
•  niejednoznaczne uregulowania  w obowiązujących przepisach prawnych. 

W celu wyeliminowania stwierdzonych w czasie kontroli zagrożeń oraz zapewnienia 
przestrzegania przepisów prawnej ochrony pracy, inspektorzy pracy zastosowali adekwatne 
środki prawne. Wydanych zostało 58 decyzji na piśmie oraz 15 ustnych, w tym 2 dotyczyły 
wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. W stosunku do osób winnych 
naruszeń przepisów bhp, stanowiących wykroczenia przeciwko prawom pracownika, 
zastosowane zostały 4 mandaty karne na łączną kwotę 4 tys. zł., oraz w jednym przypadku 
sankcja w postaci środka wychowawczego. Inspektorzy pracy udzielili ponadto 29 porad 
w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Według informacji przekazanych przez 
pracodawców oraz rekontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy wszystkie decyzje 
zostały zrealizowane. Wobec powyższego nastąpiła poprawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
w zakładach objętych kontrolami. 

Podsumowując wyniki przeprowadzonych kontroli należy podkreślić fakt, że w niektórych  
zagadnieniach nie wystąpiły nieprawidłowości lub miały charakter marginalny, takie jak ocena 
ryzyka zawodowego, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, wentylacja i oświetlenie 
pomieszczeń inwentarskich, użytkowanie preparatów chemicznych oraz innych materiałów 
niebezpiecznych, przestrzeganie norm dźwigania ciężarów, składowanie materiałów. 

** 
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3. Zadania stałe Państwowej Inspekcji Pracy 

3.1. Przygotowanie pracowników do pracy  

a) Profilaktyczne badania lekarskie  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie w 2014r. przeprowadzono 122 kontrole 
u 121 przedsiębiorców zatrudniających łącznie 5118 osób, w tym 4643 pracowników 
zatrudnionych było w ramach stosunku pracy. 

Zagadnienia objęte kontrolą 
Opis nieprawidłowości – skala nieprawidłowości –liczba 

zatrudnionych 

Badania lekarskie wstępne 

Na 1070 pracowników objętych kontrolą 164 tj. 15,3 % 
pracowników nie posiadało badań wstępnych 
lekarskich, a 178 pracowników tj. 16,6 % odbyło takie 
badania po dopuszczeniu ich do określonej pracy 

Badania lekarskie okresowe 

Na 725 pracowników objętych kontrolą 73 pracowników 
tj. około 10 % pracowników nie posiadało takich badań, 
a 88 pracowników tj. około 10,7 % poddano takim 
badaniom po terminie 

Badania lekarskie kontrolne zapewnienie badań 
kontrolnych  przed  dopuszczeniem pracownika 
do pracy po chorobie trwającej dłużej niż o 3 dni 

Na 67 pracowników objętych kontrolą 6 tj. około 9% 
pracowników nie posiadało badań lekarskich 
kontrolnych 

Przekazanie lekarzowi informacji o warunkach 
pracy (czynnikach szkodliwych wraz z 

aktualnymi wynikami badań i pomiarów lub 
warunkach uciążliwych) 

Na ogólną ilość zbadanych 746 stwierdzono brak 
przekazania lekarzowi informacji o warunkach pracy  
w 70 przypadkach tj. 9,3 %  

Wykonywanie badań profilaktycznych przez 
lekarzy uprawnionych do ich przeprowadzania 

Na ogólną ilość zbadanych 839 stwierdzono w jednym 
przypadku przeprowadzanie badań lekarskich 
pracowników przez lekarza nieuprawnionego 

Umowa pisemna z podstawową jednostką 
służby medycyny pracy, na podstawie, której 

wykonywane są profilaktyczne badania 
lekarskie pracowników kontrolowanego 

podmiotu 

Na 54 objętych kontrolą, stwierdzono w 6 przypadkach, 
tj. 11,1% brak umowy na piśmie z podstawową 
jednostką medycyny pracy na podstawie, której 
wykonywane są profilaktyczne badania lekarskie 

Zatrudnianie pracowników zgodnie z 
wskazaniem orzeczenia lekarskiego 

Na ogólną ilość zbadanych 948 stwierdzono 
zatrudnianie pracowników posiadających 
przeciwwskazania lekarskie do zatrudnienia na danym 
stanowisku w 29 przypadkach tj. około 3 % 

Brak badań lekarskich pracowników był podstawą do wydawania przez inspektorów pracy 
decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności. Stąd też również efekty działania inspektorów 
następowały szybko, a usuwanie braków, uchybień i zaniedbań przez pracodawców na ogół 
wymagało tylko skierowania pracowników na odpowiednie badania lekarskie i zlecenie 
przeprowadzenia tych badań przez lekarza medycyny pracy. 

W związku ze stwierdzonymi przez inspektorów pracy wykroczeniami skierowano 2 wnioski 
do Sądu, nałożono 33 mandaty na łączną kwotę 38300 zł., zastosowano 7 środków 
wychowawczych. 

Analiza i ocena przestrzegania przepisów w zakresie profilaktycznych badań lekarskich 
wskazuje, że najwięcej zaniedbań wystąpiło w małych zakładach pracy, w których inspektorzy 
pracy stwierdzali również nieprzestrzeganie przepisów bhp i prawa pracy. 

Przyczyny tego stanu najczęściej wynikały z zaniedbań, nieznajomości przez pracodawców 
obowiązujących przepisów, braku kultury pracy, a nawet lekceważenia obowiązującego prawa. 
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Obok rażących braków i uchybień w zakresie przeprowadzania profilaktycznych badań  lekarskich 
pracowników, częstą nieprawidłowością był brak umowy pisemnej zawartej przez pracodawcę 
z jednostką  służby medycyny pracy, na podstawie, której powinny być wykonywane 
profilaktyczne badania  lekarskie, a także niezrealizowany w wielu przypadkach obowiązek 
pracodawcy o przekazywaniu lekarzowi informacji o aktualnych warunkach pracy w zakładzie. 
Zwrócenia uwagi wymaga również kompletność i jakość wykonywanych przez lekarzy medycyny 
pracy badań pracowników pracujących niejednokrotnie w warunkach narażenia zawodowego lub 
przy pracach szczególnie niebezpiecznych jak np. praca na wysokości. 

* 

b) Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 84 kontrole u 84 przedsiębiorców. Łączna 
liczba pracujących w kontrolowanych podmiotach wyniosła 4 762 osoby. 

Nieprawidłowości dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp stwierdzono w 76 zakładach z 84 
objętych kontrolą, tj. w 90,47% skontrolowanych. 
Najistotniejsze nieprawidłowości związane były z: 

• Brakiem instruktażu ogólnego – stwierdzono u 74 pracowników na 851 kontrolowanych 
(8,69%); 

• Brakiem instruktażu stanowiskowego – stwierdzono u 83 pracowników na 850 
kontrolowanych (9,76%); 

• Brakiem szkolenia okresowego pracowników – stwierdzono u 66 pracowników na 553 
skontrolowanych (11,93%) ; 

• Brakiem szkolenia okresowego pracodawców – stwierdzono u 17 pracodawców na 77 
skontrolowanych (22,08%); 

• Niewyznaczeniem pracownika/ów do udzielania pierwszej pomocy – stwierdzono u 27 
pracodawców na 63 skontrolowanych (42,86%). 

Naruszenia przepisów prawa w zakresie szkoleń w dziedzinie bhp (brak szkolenia wstępnego 
w formie instruktażu ogólnego i stanowiskowego skutkujące wszczęciem przez inspektorów pracy 
postępowania wykroczeniowego występowały jedynie w zakładach zatrudniających do 100 
pracowników. Są to podmioty, w których nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Jej zadania wykonywali specjaliści spoza zakładu pracy bądź sami pracodawcy. 

W związku z popełnieniem 30 wykroczeń inspektorzy nałożyli 25 mandatów karnych na łączną 
kwotę 30 200,00 zł – średnia kwota mandatu to 1 208,00 zł. W jednym przypadku inspektor 
skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa (dotyczyło ono 
m.in. nieprawidłowości przy udzielaniu instruktażu stanowiskowego w ramach prowadzonego 
szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy). 

Wyniki przeprowadzonych w 2014r. kontroli świadczą, że przestrzeganie przez pracodawców 
przepisów dotyczących szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych 
w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami 
z 2014 r. Dz. U. poz. 1502) i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. 
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze 
zmianami oraz z 2007 r. Nr 196, poz. 1420) oraz wywiązywanie się z obowiązku zapewnienia 
pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach  nie jest na poziomie zadowalającym. 
Nieprawidłowości w powyższym zakresie stwierdzono bowiem w 76 zakładach z 84 objętych 
kontrolą. Stanowi to 90,47% ogółu kontrolowanych. 

W wyniku stwierdzonych naruszeń przepisów prawa pracy w zakresie szkoleń w dziedzinie 
bhp inspektorzy pracy nałożyli 25 mandatów karnych za 30 wykroczeń na łączną kwotę 30 200,00 
zł. Nie kierowano natomiast wniosków do sądu. W jednym przypadku inspektor skierował do 
prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 220 § 1 Kodeksu 
karnego polegającego na niedopełnieniu obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy 
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i przez to narażenie pracownicy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu.  

Z informacji posiadanych na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania wynika, iż 
prokuratura prowadzi postępowanie w przedmiotowej sprawie. 

Pracodawcy nie przykładają należytej uwagi na działanie podległych im służb. Powyższe 
wynika z różnych przyczyn. W małych podmiotach nieliczny średni personel kierowniczy obłożony 
jest dużą liczbą obowiązków. Pracodawca zaś w znacznej mierze poświęca czas na ekonomiczne 
sprawy zakładu (zagadnienia bhp załatwiane są w ostatniej kolejności). 

W dużych zakładach (zatrudniających powyżej 100 pracowników) nie stwierdzono rażących 
nieprawidłowości w zakresie prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp. Jest to prawdopodobnie 
spowodowane działalnością służby bhp (przede wszystkim ich codzienną obecnością w zakładzie 
i wykonywanie na bieżąco swoich obowiązków). 

* 

c) Ocena ryzyka zawodowego i informowanie pracowników o ryzyku 

zawodowym 

W roku 2014 inspektorzy pracy przeprowadzili w tym zakresie łącznie 84 kontrole.  
W ramach stosunku pracy, w skontrolowanych zakładach, pracę świadczyło  

7025 osób, wśród których 2623 stanowiły kobiety, 63 osoby miały statut pracowników 
niepełnosprawnych, a 18 pracowników stanowiły osoby młodociane. 

Z przedstawionych danych wynika, że kontrole w przeważającej części zostały 
przeprowadzone w małych zakładach. Najmniejszą grupę wśród skontrolowanych zakładów 
stanowiły zakłady duże, zatrudniające ponad 250 pracowników. 

Kontrole wykazały, że z 313 stanowisk pracy wytypowanych do analizy przez inspektorów 
pracy na 39 z nich w ogóle nie dokonano oceny ryzyka zawodowego. Wśród podstawowych 
nieprawidłowości podczas przygotowania do procesu oceny ryzyka zawodowego należy wymienić 
niedokonanie pełnego opisu stanowiska pracy, które podlegało ocenie. Kolejna nieprawidłowość 
to brak pełnej identyfikacji zagrożeń występujących na stanowisku pracy co uniemożliwiało 
w końcowym efekcie wypełnienie przez pracodawców obowiązku zapewnieni niezbędnych 
środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko oraz planowanie działań korygujących i/lub 
zapobiegawczych po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowego. Szereg błędów 
popełniono na etapie wyznaczenia dopuszczalności ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego 
stanowiska pracodawcy. Kontrole wykazały, że inspektorzy pracy stwierdzili uchybienia dotyczące 
określenia w dokumencie potwierdzającym dokonanie oceny ryzyka zawodowego niezbędnych 
środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko. 

* 

3.2. Funkcjonowanie służby bhp 

Z przeprowadzonej analizy dokumentacji pokontrolnej wynika, że w tych zakładach gdzie 
wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy powierzono specjalistom spoza 
zakładu w znacznej części zakładów nie są sporządzane i przedstawiane pracodawcy  okresowe 
analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, nie są opracowywane propozycje przedsięwzięć 
techniczno – organizacyjne dotyczące poprawy warunków pracy i ograniczenie zagrożeń 
wypadkowych. 
W zakładach gdzie jest zorganizowana służba bhp, pracownicy tej służby są niejednokrotnie 
obciążani wykonywaniem innej pracy głównie prowadzeniem spraw p –poż,  ochroną środowiska 
itp. Dotyczy to ok. 23% kontrolowanych zakładów. 
 W około 20% kontrolowanych zakładów nie była prowadzona kontrola przestrzegania przepisów 
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy jak również służba bhp nie 
informowała na bieżąco pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach. Ponadto analiza 
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dokumentacji pokontrolnych wykazała, że nie było żadnego przypadku aby służba bhp skorzystała 
z przysługujących uprawnień do niezwłocznego wstrzymania maszyny w przypadku wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, czy odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego 
przy pracy wzbronionej.  

Analiza badanej problematyki w oparciu o wyniki kontroli przeprowadzonych przez 
inspektorów pracy w roku 2014 i latach poprzednich wskazuje, że pracodawcy nie w pełni 
przestrzegają obowiązującego prawa w zakresie organizacji i funkcjonowania służby bhp 
w zakładach pracy. Nie są również egzekwowane ciążące na służbie bhp obowiązki. 
Przeprowadzone kontrole wskazały na znaczne zróżnicowanie zaangażowania służb 
bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych zakładach. Podobnie jak w latach poprzednich, 
tendencję poprawniejszego działania służb bhp obserwujemy w zakładach zatrudniających 
kilkuset pracowników i więcej, gdzie służbę bhp tworzą pracownicy zakładu a nie osoby 
z zewnątrz. Pracownicy tych służb posiadają z reguły wyższe kwalifikacje i dysponują większym 
doświadczeniem zawodowym. Pracodawcy dużych zakładów dają pełniejsze możliwości 
korzystania ze środków rzeczowych i finansowych co daje możliwość skuteczniejszego działania 
i przejawiania inicjatywy na rzecz poprawy warunków pracy. W tych zakładach pracodawcy 
zapewniają lepszy, odpowiedni dobór kadry służb bezpieczeństwa i higieny pracy, stałe szkolenia 
podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników tych służb. Kontrole wykazały bowiem znaczną 
ilość nieprawidłowości wynikającej z niedostatecznego przygotowania merytorycznego 
pracowników służb bhp.  

* 

3.3. Roboty wykonywane w miejscach ogólnodost ępnych (zagro żenia 
o charakterze publicznym) 

Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy, 
w tym stosowania odpowiednich rozwiązań organizacyjno-technicznych w podmiotach 
wykonujących prace w miejscach ogólnodostępnych oraz u innych przedsiębiorców, których 
działalność mogła spowodować wystąpienie zagrożenia dla życia lub zdrowia osób nie biorących 
udziału w procesie pracy oraz pracowników. Firmy kontrolowane były na podstawie zawiadomień 
osób trzecich kierowanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie (głównie 
telefoniczne zgłoszenia), a także w wyniku samodzielnych interwencji inspektorów pracy.   

W roku 2014 na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
przeprowadzono ogółem 201 kontroli u 190 przedsiębiorców. W skontrolowanych zakładach  było 
łącznie 1727 pracujących. W kontrolowanych podmiotach prace na podstawie umów 
cywilnoprawnych wykonywało 311 osób. 

Najczęściej występujące nieprawidłowości ujawnione w wyniku kontroli  

Lp. Rodzaj nieprawidłowości wg miejsca i przyczyny powstawania Liczba 
nieprawidłowości 

Liczba 
zakładów 

1.  Stanowiska  
i procesy pracy 

Nieprawidłowości związane z prowadzeniem procesów 
technologicznych w budownictwie 

125 115 

Brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy 
(w tym 84% dotyczyło pracy na wysokości) 

133 93 

2.  

Narażenia 
i zagrożenia 
czynnikami 
szkodliwymi 

Nieużywanie przez pracownika środków ochrony 
indywidualnej 

77 74 

Brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej 52 51 

3.  Przygotowanie 
do pracy 

Brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia 
pracowników 

75 66 

Brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania 
lekarskie 

27 27 

4.  
Maszyny 
i urządzenia 
techniczne 

Brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne 
(z czego 69% dotyczyło rusztowań) 

95 80 
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Lp. Rodzaj nieprawidłowości wg miejsca i przyczyny powstawania Liczba 
nieprawidłowości 

Liczba 
zakładów 

5.  
Obiekty 
i pomieszczenia 
pracy 

Brak zabezpieczenia lub niewłaściwe oznakowanie 
miejsc niebezpiecznych 

27 20 

Nieprawidłowości dotyczące obiektów  
i pomieszczeń pracy w budownictwie-zabezpieczenie  
i oznakowanie strefy niebezpiecznej 

69 62 

6.  
Urządzenia 
i instalacje 
energetyczne 

Niewłaściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
mechanicznym przewodów elektrycznych 

22 21 

Spora część kontroli dotyczyła prac na wysokości, które są niebezpieczne dla osób 
bezpośrednio je wykonujących ale również stanowią zagrożenie dla osób postronnych, zwłaszcza 
gdy wykonawca nie wygrodzi lub nie zabezpieczy w inny sposób strefy niebezpiecznej, gdzie 
występuje ryzyko upadku przedmiotów z wysokości. Stąd tak wiele stwierdzanych 
nieprawidłowości związanych z używaniem sprzętu ochrony indywidualnej jak hełmy i zestawy 
chroniące przed upadkiem, stanem rusztowań , stanem zabezpieczeń stanowisk pracy na 
wysokości.  

Tematyka kontroli jest ściśle związana z branżą budowlaną nawet gdy zgłoszenia dotyczyły 
zagrożeń wewnątrz obiektów to w większości przypadków były związane z remontami lub 
instalacjami (temperatura, wentylacja). 

* 

3.4. Krótkie kontrole ukierunkowane na likwidacj ę bezpośrednich zagro żeń dla 
życia lub zdrowia pracuj ących 

W roku 2014 inspektorzy pracy przeprowadzili 208 kontroli u 198 podmiotów wykonujących 
prace budowlane. Kontrole przeprowadzono na terenie budów, na których wykonywano zarówno 
budynki mieszkalne wielorodzinne, prace remontowe na przykład  adaptacje poddaszy, 
termomodernizacje elewacji, czy roboty liniowe przy budowie obiektów drogowych wraz 
z infrastrukturą. 

Kontrolami objęto podmioty zatrudniające łącznie 2097 osób. W strukturze  rodzaju 
zatrudnienia dominował stosunek pracy 1614 osoby (w tym 118 kobiet). W pozostałych 
przypadkach wykonujących pracę zatrudniano na podstawie umów cywilnoprawnych 370. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali 1243 decyzje nakazowe. 
170 z wyżej wymienionych decyzji dotyczyło wstrzymania prac prowadzonych w warunkach 
bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, a 67 nich dotyczyło wstrzymania 
eksploatacji maszyn, 13 zakazania wykonywania prac, 93 liczba pracowników skierowanych do 
innych prac.  

Decyzje wstrzymujące dane prace lub skierowujące do innych prac wydawane były 
w szczególności w przypadkach: 

• nie stosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej, 
• niewłaściwego wykonywania prac ziemnych oraz prac na wysokości, 
• braku uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn i urządzeń. 
Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami zostali ukarani 154 mandatami  

na kwotę 173 700 zł w związku z popełnieniem 400 wykroczeń w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy.  

Podsumowując realizacja tematu szybkich kontroli na pewno poprawiła stan bezpieczeństwa 
na skontrolowanych budowach. Wzmożone kontrole prowadzone oraz zapowiedziane rekontrole 
w miejscu wykonywania robót budowlanych z pewnością spowodują wyeliminowanie 
nieprawidłowych praktyk stosowanych przez pracowników fizycznych oraz osoby pełniących 
nadzór. 

* 
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3.5. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów 
zawieraj ących azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 

Przeprowadzone kontrole wykazują, że znajomość zagrożeń oraz przepisów dot. 
problematyki występowania azbestu w środowisku pracy nie  ulega poprawie. W roku 2014 r. 
stwierdzono bowiem przypadki wykonywania prac związanych z demontażem materiałów 
zawierających azbest w warunkach stosowania technologii w której występowałoby znaczna 
emisja pyłów azbestu do środowiska. Stwierdzono, że płyty eternitu były demontowane poprzez 
ich rozbijane z wykorzystaniem ładowarek samojezdnych. Dodatkowo, przy wykonywaniu tych 
prac stwierdzono również przypadku wykonywania prac bez  jakichkolwiek środków ochrony 
osobistej.  

Stwierdzone przypadki nieprawidłowości przy wykonywaniu robót w kontakcie  
z azbestem przez firmy dopiero zaczynające tego typu jest niepokojące. W firmach tych 
pracownicy nie przechodzą specjalistycznych badań lekarskich, nie są przeszkoleni w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania prac w kontakcie z azbestem, a roboty te są wykonywane bez 
wcześniej opracowanego planu pracy i bez wyposażenia pracowników w prawidłowo dobrane 
w środki ochrony indywidualnej chroniące zarówno przed szkodliwym oddziaływaniem pyłów 
azbestu jak i chroniące przed upadkiem z wysokości. 

W czasie kontroli stwierdzono, że firmy, które od lat zajmują się demontażem materiałów 
zawierających są dobrze przygotowane do wykonywania tych robót i przestrzegają obowiązujące 
w tym zakresie przepisy. Pracownicy wykonujący roboty są wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej, są przeszkoleni w zakresie bhp i mają aktualne badania lekarskie. Kontrolowane 
firmy stosują technologie i organizacje robót ograniczającą emisję azbestu do środowiska. 
Stwierdzane najczęściej nieprawidłowości w tych firmach dotyczyły braku planu wykonywania 
robót związanych z demontażem pokryć dachowych budynków, przy czym brak w/w planu 
pracodawcy tłumaczą niewielkim zakresem robót – ograniczonych często do paru godzin pracy 
w kontakcie z azbestem i wykonywanych z reguły przez zespół 4 – 6 pracowników. 

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu wykonywania prac jest często bardzo 
utrudnione, szczególnie gdy prace te dotyczą demontażu pokrycia dachowego trwającego tylko 
kilka godzin. Wielokrotnie występują przypadki, że pomimo wcześniejszego zgłoszenia  przez 
pracodawcę prac w kontakcie z azbestem inspektor pracy stwierdza, iż pod podanym adresem 
prac tych już się nie wykonuje, gdyż zostały już wykonane, bądź też prace te mają być wykonane 
w przyszłości. Zmiana terminu następuje np. na skutek zmiany pogody uniemożliwiającej 
wykonywanie prac w danym dniu.  

* 

3.6. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o pro duktach biobójczych 

W roku sprawozdawczym inspektorzy OIP Warszawa przeprowadzili 18 kontroli, 
u pracodawców, którzy stosowali produkty biobójcze w różnych procesach technologicznych, 
procesach pracy.  

W kontrolowanych zakładach zarejestrowano 998 pracujących, z czego 948 stanowiły osoby 
zatrudnione na podstawie umów o pracę, w tym 483 kobiet. Wśród zatrudnionych w ramach 
stosunku pracy 18 było pracowników młodocianych oraz 17 niepełnosprawnych. 

Największą grupę stwierdzonych nieprawidłowości w kontrolowanych zakładach stanowiły 
naruszenia w zakresie: 

• Braku przydziału pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz 
stosowania środków ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem.  

• Braku urządzeń do bezpiecznej dystrybucji substancji i produktów biobójczych.  
• Braku lub niewłaściwe sporządzonej ocenie ryzyka zawodowego dla pracowników 

mających kontakt z produktami biobójczymi. 
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Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazują, że przyczynami stwierdzonych 
nieprawidłowości według pracodawców są ciągle zmieniające się przepisy, z którymi mają 
problemy w bieżącym zapoznawaniu się z nimi, a w konsekwencji wdrażaniu ich w życie. 

Ponadto eliminowanie samych źródeł zagrożeń wiąże się z reguły ze zmianą procesu 
technologicznego i w rezultacie dużym wzrostem kosztów na inwestycje. Wprowadzenie 
rozwiązań bezpiecznych, takich jak np. hermetyzacja wielu procesów technologicznych 
z wykorzystaniem produktów biobójczych była niewątpliwe wskazanym przedsięwzięciem, ale 
często wyniki pomiarów środowiska pracy dla danego czynnika wykazują minimalną jego 
obecność w środowisku pracy, a co za tym idzie przyjęcie takiego rozwiązania wydaje się być 
zbędne. 

Podsumowując powyższy temat, należy stwierdzić, że przeprowadzone kontrole wykazały 
istnienie znacznej ilości problemów we wdrażaniu i stosowaniu przepisów dotyczących produktów 
biobójczych. Pomimo, iż ustawa obowiązuje od przeszło 10 lat, to w dalszym ciągu, oprócz 
przytoczonego na wstępie rozp. Ministra Zdrowia z dnia 17.01.2003r.(Dz.U. z 2003. Nr 16, poz 
150), to brak jest przepisów wykonawczych dotyczących np. wykazu produktów biobójczych, 
szczegółowych uprawnień i kompetencji organów nadzoru i kontroli nad warunkami pracy. 
Niektóre z organów kontrolnych wymienionych w analizowanej ustawie, nie zajmują stanowiska 
odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości, pomimo uprzednio skierowanych do nich pism w tym 
zakresie. 

* 

3.7. Kontrole dot. problematyki REACH i CLP 

3.7.1. Kontrole dotycz ące problematyki REACH 

Realizując harmonogram działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2014 rok, do 30.11.2014r. 
inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzili w sumie 13 
kontroli w zakładach stosujących substancje i ich mieszaniny chemiczne w procesach garbowania 
i/lub wykańczania (uszlachetniania) skór. Kontrolowane podmioty były dalszymi użytkownikami 
chemikaliów, zgodnie z przepisami REACH – Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji oceny, udzielania zezwoleń 
i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006r.). 

W kontrolowanych zakładach pracowało ogółem 234 osoby. W ramach umów o pracę 
zatrudnionych było ogółem 170 pracowników, w tym 33 kobiety, 7 cudzoziemców, 20 osób 
zatrudnionych było na podstawie umów cywilnoprawnych. W kontrolowanych podmiotach nie 
stwierdzono zatrudniania osób niepełnosprawnych czy pracowników młodocianych. 

Stwierdzone wykroczenia dotyczyły głównie: 
• nie wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 

roboczego o właściwościach dostosowanych do charakteru wykonywanej pracy 
w narażeniu na czynniki chemiczne; 

• stosowania substancji i preparatów chemicznych nieoznakowanych w sposób 
umożliwiający ich identyfikację; 

• stosowania substancji niebezpiecznych bez posiadania aktualnych kart charakterystyki. 

W wyniku pisma skierowanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
informującego o prowadzeniu działalności zakładu garbarskiego  niezgodnie z przeznaczeniem 
i funkcją obiektów, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował, że została 
przeprowadzona kontrola, a pod wskazanym adresem działalność gospodarcza uszlachetniania 
skór została zlikwidowana.  

Należy zaznaczyć, że w kontrolowanych podmiotach nie stwierdzono nieprawidłowości 
związanych ze stosowaniem substancji czy ich mieszanin, nieposiadających kart charakterystyki. 
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Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie kart charakterystyki dotyczyły nieposiadania przez 
pracodawców kart lub aktualnych kart charakterystyki, spowodowane nie wystąpieniem 
pracodawców do dostawców o udostępnienie aktualnych kart charakterystyki. 

Większość nieprawidłowości wynikała z nieznajomości przepisów prawa lub ich 
lekceważenia. Doświadczenia w tym zakresie wskazują, że znajomość stanu prawnego 
w szczególności wśród „małych” przedsiębiorstw jest na stosunkowo niskim poziomie. W ocenie 
inspektora pracy pracodawcy zatrudniający do 50 osób, jak i pracodawcy zakładów 
niekontrolowanych przez PIP, w bardzo ograniczonym zakresie posiadali wiedzę o prawach 
i obowiązkach pracodawców wynikających z Kodeksu Pracy oraz jako dalszych użytkowników 
chemikalii z Rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów (REACH).  

W wyniku przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że zakłady starają się wdrażać 
nowoczesne technologie. Podejmują działania skutkujące istotnym ograniczeniem narażenia na 
czynniki chemiczne w szczególności automatyzacją procesów, ograniczaniem narażenia 
pracowników na kontakt z niebezpiecznymi substancjami czy mieszaninami chemicznymi.  

3.7.2. Kontrole dotycz ące problematyki CLP. Klasyfikacja, oznakowanie 
i pakowanie substancji i mieszanin chemicznych 

Realizując harmonogram działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2014 rok, w okresie do 
30.11.2014r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzili 
łącznie 13 kontroli zakładów stosujących w procesach technologicznych substancje i mieszaniny 
chemiczne w procesach garbowania i/lub wykańczania (uszlachetniania) skór.  

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, związanymi 
wyłącznie z zagadnieniami wyszczególnionymi do realizacji tematu, wobec 4 pracodawców 
zostały wszczęte postępowania w sprawach o wykroczenia i wystawione 3 mandaty kredytowe na 
łączną kwotę 3700 zł. oraz 1 środek wychowawczy – pouczenie. 

Stwierdzone wykroczenia dotyczyły głównie stosowania substancji i mieszanin chemicznych 
nieoznakowanych w sposób umożliwiający identyfikację zawartości opakowania, braku aktualnych 
kart charakterystyki. 

W wyniku ustaleń dokonanych podczas kontroli w 5 zakładach, inspektor pracy zgodnie 
z właściwością rzeczową i miejscową skierował łącznie 5 pism do właściwego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego, informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących 
wprowadzania do obrotu niebezpiecznych substancji i mieszanin niebezpiecznych. 

Należy zwrócić uwagę, że przez pewien okres czasu w obrocie i stosowaniu pozostaną 
chemikalia klasyfikowane w oparciu o stary i nowy system, co może mieć wpływ na 
bezpieczeństwo pracowników mających kontakt z substancjami i ich mieszaninami stwarzającymi 
zagrożenie. Tym samym istnieje konieczność przeszkalania w tym zakresie pracowników. 
Natomiast w niektórych przypadkach w związku ze zmianą klasyfikacji substancji czy mieszanin, 
fakty te powinny zostać uwzględnione w ocenie ryzyka zawodowego pracowników.  

Większość nieprawidłowości wynikała z nieznajomości przepisów prawa lub ich 
lekceważenia. Doświadczenia w tym zakresie wskazują, że znajomość stanu prawnego 
w szczególności wśród „małych” przedsiębiorstw jest na stosunkowo niskim poziomie.   

* 
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3.8. Przestrzeganie przepisów ustawy o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych – zamkni ęte użycie GMO 

Przeprowadzone w 2014 r. kontrole : 
 - obejmowały pracodawców (cztery kontrole) u którego prowadzone są badania naukowe 
związane z zamkniętym użyciem  organizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczanych do   
I grupy zagrożenia. Kategorie zagrożenia przy ocenianych projektach zostały określone zgodnie 
z wymogami art. 17 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie 
zmodyfikowanych.  Badania te prowadzone są na podstawie decyzji wydanych przez Ministerstwo 
Środowiska. 
 - obejmowały pracodawcę  który uzyskał zgodę  Ministerstwa Środowiska zezwalającą na  
zamknięte użycie GMO, ale jeszcze nie przystąpił do realizacji projektu.  

Przeprowadzone kontrole w jednostkach naukowo – badawczych wykazały, że znajomość 
zagrożeń, oraz przepisów dot. problematyki bezpieczeństwa przy procesach związanych 
z badaniami GMO jest dobrze znana i procesy bezpieczeństwa pracy przy realizacji badań 
naukowych związanych z zamkniętym użyciem GMO są wdrożone prawidłowo. 

Kontrole związane z bezpieczeństwem pracy przy GMO są kontrolami wymagającymi 
specjalistycznej wiedzy nie tylko z zakresu bhp, ale wymagają również  wiedzy w zakresie 
prowadzenia eksperymentu naukowego. Jest to szczególnie istotne, że kontrole te prowadzi się 
głownie w jednostkach naukowo – badawczych zaliczanych do najlepszych w kraju.   

Na podstawie kontroli prowadzonych w roku bieżącym jak i w latach poprzednich  należy 
stwierdzić, że w kontrolowanych jednostkach naukowych nie stwierdzono odstępstw od wymagań  
dotyczących bezpieczeństwa pracy w czasie kontrolowanego zamkniętego użycia GMO. 

* 
3.9. Kontrole nowych maszyn, urz ądzeń, środków ochrony indywidualnej 

w zakresie oceny ich zgodno ści z wymaganiami zasadniczymi 

Kontrole wyrobów przeprowadzane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, były 
głównie inspirowane sprawami przesłanymi z innych Okręgowych Inspektoratów Pracy oraz 
zlecane przez organy celne. 
Na podstawie różnorodności badanych wyrobów należy stwierdzić powtarzające się 
nieprawidłowości z nadzoru rynku dotyczące zarówno ich budowy jaki i towarzyszącej 
dokumentacji, w szczególności polegające na: 

• braku lub nieprawidłowo sporządzonej deklaracja zgodności, 
• braku lub nieprawidłowemu oznakowanie wyrobu znakiem CE  
• nieprawidłowościach dotyczących budowy lub wykonania wyrobu,  
• braku lub niewłaściwym oznakowaniu wyrobu (identyfikacja, piktogramy, barwy), 
• braku lub nieprawidłowej zawartość instrukcji użytkowania.  
 
Powyższy stan rzeczy zawdzięczamy wydaje się stałej ignorancji obowiązującego prawa 

przez osoby / podmioty umieszczające wyroby na rynku. Istotnym elementem w komentowanym 
zakresie jest rachunek ekonomiczny, czyli stosunek stopy zwrotu do poniesionych inwestycji – 
w skrócie przychód ze sprzedaży. Powyższa zależność przekłada się wprost na jakości 
wprowadzanych wyrobów do obrotu. Jakość rozumiana szeroko z uwzględnieniem nie tylko cech 
konstrukcyjnych wyrobów ale równie ważnych oświadczeń prawnych, np. deklaracja zgodności 
zaświadczająca że producent dochował wszelkich wymogów formalno – prawnych i technicznych 
przekazując bezpieczny wyrób do użytku. Konkluzja z powyższego nasuwa się sama: póki jest 
popyt na wyroby bez cech warunkujących spełnienie wymagań zasadniczych dopóty będzie 
podaż.  

Kontrole ujawniły że błędy w konstrukcji, oznakowaniu i dokumentacji maszyny występują 
również u znanych i cenionych producentów. 
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Poniżej zamieszczono wykres, w celach porównawczych wskazujący na rozkład liczby opinii 
wydawanych na wnioski organów celnych w latach 2009 – 2014. 
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Najczęściej służby celne informowały o braku oznaczeń CE na wyrobach, braku deklaracji 

zgodności oraz instrukcji użytkowania Wnioski dotyczyły maszyn potencjalnie nie spełniających 
wymagań zasadniczych głownie z zakresu dyrektywy maszynowej.  

Wykonane kontrole wykazały, że zagadnienia związane z nadzorem rynku i systemem oceny 
zgodności istotne są tylko dla organów kontrolnych. Pracodawca lub osoba działająca w jego 
imieniu od kontrolującego inspektora pracy dowiaduje się o istnieniu deklaracji zgodności lub 
o obowiązującej procedurze oceny zgodności.  

* 

3.10. Zagro żenia zwi ązane z wyst ępowaniem hałasu w środowisku pracy 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w okresie 
sprawozdawczym prowadzili kontrole związane z występowaniem hałasu w środowisku pracy. 

Struktura zatrudnienia w kontrolowanych zakładach  

Zatrudnienie 
Liczba zakładów 

Zatrudnienie % całości 

do 10 osób 5 17,2 % 

11 - 50 osób 9 31,0 % 

51 - 100 osób 1 3,5% 

101 - 250 osób 6 20,7 % 

powyżej 250 osób 8 27,6% 

Razem 29 100,0% 

W kontrolowanych zakładach było 1191 osób narażonych na hałas (23, 80 % ogółu 
zatrudnionych). Zagrożonych tj. zatrudnionych w narażeniu powyżej NDN było 466 osób, co 
stanowi 39, 12 % ogółu osób narażonych na hałas. Informacje o pracownikach narażonych na 
hałas i pracujących w warunkach zagrożonych przedstawia poniższa tabela. 

 

Liczba osób 
Narażonych na hałas 

(eksponowanych bez względu na 
poziom) 

Zagrożonych tj. eksponowanych na 
hałas W warunkach przekroczenia 

wartości dopuszczalnej NDN 

Ogółem             1191         466 

w tym: 

kobiet             249         160 

młodocianych             7         0 

pracujących w porze nocnej             406         257 
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Brak aktualnych badań według zestawienia stwierdzono u dwóch pracodawców na 
6 stanowiskach pracy. Wydane podczas kontroli decyzje ustne dotyczyły przeprowadzenia badań 
i pomiarów natężenia hałasu. Związane to było z brakiem aktualnych badań i pomiarów. 
Wykonanie tych badań i pomiarów w krótkim czasie trwania postępowania kontrolnego dowodzi 
łatwości w dostępie do usług w tym zakresie. Jednocześnie należy podkreślić, że pracodawcy nie 
znali terminów przeprowadzania kolejnych badań i pomiarów czynników szkodliwych. Jak uzyskali 
nakaz ustny inspektora pracy szybko reagowali i zapewniali przeprowadzenia badań i pomiarów 
w okresie ok. 2 tygodni ( dotyczy 6 firm). 

 

Najliczniej była kontrolowana branża produkcji wyrobów z drewna ( 13 zakładów – 44,8 %). 
Przekroczenia NDN hałasu przy obróbce drewna wynikają głównie z rodzaju przyjętej technologii 
i konstrukcji maszyn takich jak: traki pionowe i poziome, pilarki, strugarki, szlifierki, maszyny 
wieloczynnościowe.  

 
Postępowania kontrolne wykazały, że pracodawcy nie zapewnili 35,7% pracownikom 

narażonym na działania hałasu informacji i szkolenia w zakresie odnoszącym się do wyników 
oceny ryzyka zawodowego. Dotyczy to w szczególności poziomu ryzyka zawodowego, środków 
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niezbędnych do wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego, wartości NDN i progów 
działania hałasu, wyników badań i pomiarów natężenia hałasu, przyczyn powstawania chorób 
zawodowych oraz prawidłowego stosowania indywidualnych środków ochrony słuchu. Powyższe 
spowodowane jest głównie niewystarczającym poziomem wiedzy pracodawców w tym zakresie.  

 

Po przeprowadzeniu kontroli inspektorzy pracy ukarali 8 osób w postępowaniu mandatowym 
na łączną kwotę 9 100 zł. Główne stwierdzone wykroczenia obrazuje poniższe zestawienie. 

 

* 
3.11. Kontrole zwi ązane z opiniowaniem wniosków w sprawie wydania zgod y na 

wył ącznie elektryczne o świetlenie pomieszcze ń stałej pracy lub na ich 
lokalizowanie poni żej poziomu terenu 

Liczba wniosków o wyrażenie zgody 
na zastosowanie wyłącznie 
elektrycznego oświetlenia w 

pomieszczeniach stałej pracy  
207 

Liczba opinii pozytywnych  
50 

Liczba zażaleń na posta- 
nowienie okręgowego 

inspektora pracy  
2 

Brak przesłanek do wydania opinii  
153 

Liczba opinii negatywnych  
2 

Wnioski wycofane lub nierozpatrzone  
0 

Liczba wniosków o wyrażenie zgody 
na lokalizację poniżej poziomu 

otaczającego terenu pomieszczeń 
stałej pracy  

132 

Liczba opinii pozytywnych   
125 

Liczba zażaleń na posta- 
nowienie okręgowego 

inspektora pracy  
0 

Brak przesłanek do wydania opinii  
9 

Liczba opinii negatywnych  
0 

Wnioski wycofane lub nierozpatrzone  
0 

** 
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4. Wyniki kontroli ujętych w rocznym planie zadań własnych 

okręgowego inspektoratu pracy 

4.7. Ograniczenie zagro żeń w magazynach wysokiego składowania 

W związku ze stwierdzonymi, podczas prowadzonych kontroli w zakresie ograniczania 
zagrożeń w magazynach wysokiego składowania, nieprawidłowościami zostało wydanych łącznie 
127 decyzji (w tym 54 decyzji ustnych). 
Decyzje, o których mowa powyżej najczęściej powiązane były ściśle m.in. z następującymi 
nieprawidłowościami: 

• niewłaściwe oznakowanie i zabezpieczenie dróg transportowych w obiektach 
i pomieszczeniach pracy (m.in. brak wyraźnego oznakowania za pomocą ciągłych pasów 
o dobrze widocznej barwie dróg transportowych oraz ciągów komunikacyjnych, które 
uległy zatarciu bądź w ogóle nie zostały wyznaczone); 

• brak ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych (składowanie koszopalet na drogach 
transportowych; brak ładu porządku na drogach transportowych na zewnątrz budynków; 
zastawianie dróg transportowych; zastawianie ciągów komunikacyjnych prowadzących do 
punktów poboru wody – hydrantów). 

Przeprowadzone kontrole w zakładach pracy wykazały, że problematyka związana 
z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dotyczy wielu gałęzi przemysłu 
gospodarki narodowej.  

Uwagę należy zwrócić, iż żaden z przepisów prawa ustawodawczego (ustawy 
i rozporządzenia), nie wskazuje definicji wysokiego składowania (konkretnej wysokości 
składowania, od której można by było określać ją jako wysokie składowanie). Powyższy termin 
używany jest szeroko w literaturze technicznej, którego zdefiniowanie, mogłoby zapoczątkować 
doprecyzowanie przepisów prawa, np. konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej 
głowy, podczas przebywania w magazynach wysokiego składowania (wyłączeniu powinny 
podlegać sklepy placówki handlowe, gdzie dostęp do obszarów zagrożeń mają również klienci). 
Na dzień dzisiejszy powyższy obowiązek bezspornie wymagany jest dla operatorów urządzeń, 
które nie posiadają fabrycznych zabezpieczeń chroniących przed uderzeniem, przez spadające 
przedmioty z góry oraz ewentualnie dla innych niezbędnych uczestników szeroko rozumianego 
procesu transportu. 

*** 
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Zgodnie ze standardami obowiązującymi inspekcje pracy krajów członkowskich Unii 
Europejskiej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie kontynuował w 2014 r. poza kontrolne 
formy działań mające na celu promocję ochrony pracy. 

Upowszechnianie oraz popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony pracy realizowana była 
głównie przy aktywnym współudziale partnerów społecznych, do których należą organizacje 
pracodawców, samorządy lokalne, organizacje społeczne oraz związki zawodowe. 

Przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę z zakresu ochrony pracy, 

ujęte w rocznym planie PIP 

1. Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmie sz prac ę” 

Kampania promocyjno-informacyjna „Zanim podejmiesz pracę” miała na celu 
upowszechnianie wśród osób pracujących, przygotowujących się do podjęcia pierwszej pracy, 
pracowników, uczniów i studentów oraz pracodawców wiedzy z zakresu ochrony pracy, 
w szczególności w zakresie: 

• przestrzegania przepisów o zatrudnianiu w ramach stosunku pracy, w tym specyfiki 
nawiązywania stosunku pracy w stosunku do zatrudnienia na umowy cywilnoprawne, 
legalności zatrudniania, w tym zatrudniania cudzoziemców,  

• praw i obowiązków pracowników oraz osób wykonujących polecenia zleceniodawców. 
 
Działaniami informacyjno-prewencyjnymi zostało objętych ogółem 3637 podmiotów, tj.:  
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Należy nadmienić, iż współpraca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie z: 
• Powiatowymi Urzędami Pracy w Radomiu, Płocku, Mławie, Siedlcach, Mińsku 

Mazowieckim, Żurominie, Ciechanowie, Ostrołęce, Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku 
Mazowieckim,  

• Oddziałami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  
• uczelniami wyższymi i szkołami ponadgimnazjalnymi,  
• środkami masowego przekazu,  

pozwoliła na wielu płaszczyznach realizować kampanię informacyjno-promocyjna „Zanim 
podejmiesz pracę”. 

Przedstawiciele OIP w Warszawie aktywnie  
• uczestniczyli w imprezach masowych (Targi pracy, Dni Otwarte, Konferencje), 

organizowanych przez urzędy pracy, oddziały ZUS, uczelnie wyższe, szkoły 
ponadgimnazjalne, itp. 

• współpracowali ze środkami masowego przekazu. 

Przykładowo: 
• podczas imprez masowych zostało zorganizowanych 26 stoisk poradniczo-eksperckich, 

w których udzielano informacji w zakresie ochrony pracy, w tym  
o obowiązujących przepisach prawa pracy przy zatrudnieniu, specyfice zatrudniania 

pracowniczego w stosunku do zatrudnienia niepracowniczego, umowach 
terminowych; 

• problematyka związana z prawami i obowiązkami pracownika i pracodawcy, 
w szczególności z rozwiązywaniem umów o pracę została przedstawiona 60 
pracodawcom na Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Pracy w Warszawie; 

• w Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach poprowadzono zajęcia dla kilkudziesięciu 
osób zatrudnionych w ramach zatrudnienia socjalnego, podczas których między innymi 
zostały omówione sposoby prawidłowego (zgodnie z prawem) zawierania umowy o pracę; 

• uczestnictwo przedstawicieli OIP w Warszawie w Dniu Przedsiębiorczości „Co dalej 
maturzysto?” pod patronatem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 
Pionkach zapewniło 100 uczniom poznanie zagadnień dot. obowiązującego prawa pracy 
przy zatrudnieniu, specyfiki zatrudniania pracowniczego i niepracowniczego; 

• kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę” była 38 razy promowana w 
mediach. Podczas trwania programów radiowych, telewizyjnych, dyżurów w redakcjach 
czasopism udzielane były wywiady oraz odpowiedzi na pytania telewidzów, 
radiosłuchaczy i czytelników. 

Należy również nadmienić, iż propagowanie idei kampanii możliwe było również poprzez 
dystrybucję wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy. 

W ramach realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej „Zanim podejmiesz pracę” 
zainteresowanym przekazano ogółem 10.000 egzemplarzy. 

* 

2. Zarządzanie bezpiecze ństwem pracy – prewencja wypadkowa 

W 2014 r. adresatami programu były zakłady pracy, w których odnotowano przynajmniej 
jeden ciężki lub śmiertelny wypadek przy pracy.  

Celem prowadzonej w tym zakresie działalności prewencyjnej było ograniczenie zagrożeń 
wypadkowych, między innymi poprzez wsparcie merytoryczne pracodawców/przedsiębiorców 
oraz zorganizowanie szkoleń pracodawców w zakresie efektywnego wykorzystania zarządzania 
bezpieczeństwem pracy w prewencji wypadkowej a także sposobów monitorowania skuteczności 
stosowanych środków zapobiegawczych oraz ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa pracy. 
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Istotnym elementem związanym z realizacją programu była również współpraca z partnerami 
wspierającymi program, tj. z: 

• Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego 
• Kancelarią Sejmu RP 
• Urzędem Miasta w Siedlcach 
• Starostwami Powiatowymi w Łosicach, Sokołowie Podlaskim. 

Działaniami informacyjno-prewencyjnymi zostało objętych ogółem 1186 podmiotów, tj.: 

 

Działania prewencyjno-promocyjne obejmowały następujące czynności:  
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W zakresie przedmiotowym szkoleń oraz upowszechniania zasad bezpieczeństwa pracy, 

dobrych praktyk i bezpiecznych zachowań w środowisku pracy wśród pracodawców 
i pracowników znalazły się między innymi zagadnienia związane z:  

• badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 
• profilaktyką powypadkową i przeciwdziałaniu tym zdarzeniom 
• metodami oceny ryzyka zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej 

występujących w tym zakresie nieprawidłowości. 
• warunkami udziału pracodawców w programie, w tym przeprowadzenia samokontroli 

warunków pracy i poddania się kontrolom sprawdzającym.  

W okresie sprawozdawczym w 10 specjalistycznych szkoleniach wzięło udział ogółem 349 
pracodawców, 229 pracowników, 18 pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Podjęcie działań prewencyjnych (na zasadzie dobrowolności) w swoich zakładach 
zadeklarowało 8 pracodawców. W rezultacie kontrolom sprawdzającym dostosowanie zakładów 
do obowiązującego prawa poddało się 4 pracodawców. 
Zrealizowanie założeń programów zostało potwierdzone u dwóch pracodawców. 

* 
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3. Kampania informacyjno-prewencyjna „Bezpiecze ństwo pracy zale ży od Ciebie” 

Podstawowym celem kampanii było zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanych 
przede wszystkim przyczynami ludzkimi oraz promocja wśród pracodawców i pracowników 
dobrych praktyk inspirujących podnoszenie poziomu kultury technicznej i organizacyjnej 
w środowisku pracy. 

Działania kampanijne były skierowane przede wszystkim do pracowników i ich 
bezpośrednich przełożonych, którzy byli zatrudnieni w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń 
zawodowych. 

Działaniami informacyjno-prewencyjnymi zostało objętych ogółem 1342 podmioty, tj.: 

 

Popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony pracy, w tym zasad bezpieczeństwa pracy, dobrych 
praktyk oraz celów kampanii informacyjno-prewencyjnej pn. „Bezpieczeństwo pracy zależy od 
Ciebie” była realizowana między innymi podczas:  

• imprez masowych. 
W zorganizowanych 8 stoiskach poradniczo-eksperckich, udzielono ponad 200 
podmiotom informacji w zakresie ochrony pracy, w tym dot. zapobieganiu wypadkom przy 
pracy.  
Przede wszystkim należy wymienić obecność przedstawicieli OIP w Warszawie podczas: 

o Targów Pracy w Urzędzie Dzielnicy w Warszawa-Targówek, Ochota, Starostwie 
Powiatowym w Piasecznie, w Pruszkowie, w Grodzisku Mazowieckim;  

o trwania imprezy masowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Środowisko 
Inicjatywa w Radomiu, 

o Dni Otwartych zorganizowanych przez II Oddział Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w Warszawie; 

• konferencji zorganizowanej w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego pn. „Bezpieczna 
eksploatacja wózków z napędem silnikowym” nt. wdrażania dobrych praktyk dotyczących 
kultury organizacyjnej i technicznej, rodzaju szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa pracy 
osób zajmujących się obsługą wózków z napędem silnikowym, analizy przyczyn ludzkich 
związanych z wypadkami przy pracy,  

• 11 spotkań ze społecznymi inspektorami pracy, służbą bhp, z osobami kierującymi 
pracownikami z zakładów pracy różnych branż, 

• udzielania w środkach masowego przekazu wywiadów, odpowiedzi na pytania telewidzów 
i radiosłuchaczy. 

* 
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4. Kampania informacyjno-prewencyjna „Szanuj życie! Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym” 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie prowadził kampanię informacyjno-prewencyjną 
„SZANUJ ŻYCIE! BEZPIECZNA PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM” wśród: 

• rolników indywidualnych i ich rodzin, 
• dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz uczniów i studentów szkół rolniczych. 

Celem prowadzonych działań prewencyjnych było zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie 
zapobiegania i ograniczania zagrożeń występujących w pracy rolniczej oraz kształtowanie kultury 
bezpieczeństwa pracy.  

Działaniami informacyjno-prewencyjnymi zostało objętych ogółem 1838 podmiotów, tj.: 

 

W okresie sprawozdawczym Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie działaniami 
prewencyjnymi objął: 

• 1498 uczniów ze szkół podstawowych i rolniczych, którzy uczestniczyli w 26 szkoleniach, 
wykładach i prelekcjach, 

• 107 rolników uczestników 8 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie 
rolnym, 

• 154 rolników i uczniów biorących udział w Konkursach wiedzy o bhp w rolnictwie, 
• 79 rolników podczas wizytacji prac polowych i gospodarstw rolnych. 

Istotnym elementem podczas realizacji programu był udział Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie w:  

• 8 masowych imprezach rolniczych, w tym w tym w obchodach XXI Międzynarodowych Dni 
z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach oraz Dożynkach Województwa Mazowieckiego 
i Diecezji Płockiej. 
Podczas w/w imprez rolniczych przedstawiciele OIP w Warszawie udzielali rolnikom porad 
z zakresu ochrony pracy w rolnictwie, dystrybuowali wydawnictwa Państwowej Inspekcji 
Pracy o tematyce rolniczej oraz materiały promocyjne związane z kampanią informacyjno-
promocyjną  „Szanuj życie – bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. 

• wizytacjach gospodarstw rolnych i prac polowych. 
Przeprowadzono ogółem 190 wizytacji w tym: 

o 111 wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych w ramach Konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”  

o 79 wizytacji prac polowych i gospodarstw. 
Podczas wizytacji gospodarstw rolnych oraz prac polowych udzielane były porady 
z zakresu bezpiecznego wykonywania prac, w tym eksploatowania maszyn i urządzeń 
podlegających dozorowi technicznemu.  
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Kampania informacyjno-promocyjna „SZANUJ ŻYCIE! BEZPIECZNA PRACA 
W GOSPODARSTWIE ROLNYM” realizowana była również wspólnie z terenowymi oddziałami 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i z lokalnymi 
mediami. 

W 2014 r. szczególny nacisk został położony został na edukację dzieci i młodzieży narażonej 
na niebezpieczeństwa, wynikające ze specyfiki mieszkania na terenach wiejskich oraz 
wykonywanej pracy w gospodarstwach swoich rodziców.  

Podczas wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych oraz prac polowych zwracana była 
przede wszystkim uwaga na stan techniczny maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracach 
polowych. 

* 

5. Program prewencyjno-informacyjny w budownictwie 

Ważnym elementem programu było zorganizowanie dla podmiotów branży budowlanej 
specjalistycznych szkoleń mających na celu: 

• nabycie przez małych przedsiębiorców budowlanych (do 50 zatrudnionych) umiejętności 
przeglądu warunków pracy, wdrażania podwyższonych standardów  

• i dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa pracy między innymi w zakresie 
przygotowania pracowników do pracy i stosowania środków ochrony zbiorowej,  

• zwiększenie świadomości pracodawców w zakresie zapobiegania i ograniczania ryzyka 
zawodowego podczas wykonywania robót budowlanych; 

• omówienie sposobów przeprowadzania przez pracodawców (biorących udział 
w programie) samokontroli lub działań dostosowujących zakłady pracy do obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny stopnia zrealizowania założeń 
programowych (kontrole sprawdzające inspektorów pracy).  

Ewaluacja prowadzonych działań. 

Działaniami informacyjno-prewencyjnymi zostało objętych ogółem 401 podmiotów ,tj.:  
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Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie sprawozdawczym na placach budów 
odbyło się 19 szkoleń, w których wzięło 201 pracodawców (lub ich przedstawicieli).  

Do programu zgłosiło się 21 podmiotów, przy czym 16 pracodawców poddało się ocenie 
warunków pracy przez inspektora pracy w ramach wizyty kontrolnej. 

Audyty zostały przeprowadzone w dwóch etapach (w siedzibie pracodawcy i na placach 
budów). 

Kontrole wykazały, że wymagane standardy bezpieczeństwa spełniło 7 pracodawców,  
U pozostałych 9 pracodawców zostało stwierdzonych szereg nieprawidłowości przede 

wszystkim w zakresie zabezpieczenia stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie 
niebezpiecznych. Stwierdzony stan faktyczny stanowił bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 
zdrowia pracowników. 

Zastosowane przez inspektora pracy środki prawne doprowadziły do stanu zgodnego 
z obowiązującym prawem. 

Należy również nadmienić, iż upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pracy, dobrych 
praktyk i bezpiecznych zachowań osób kierujących i pracowników oraz dystrybucja wydawnictw 
PIP było istotnym elementem w podejmowanych przez OIP w Warszawie działań prewencyjno-
promocyjnych w budownictwie.  

Dokonując oceny wpływu całokształtu działań Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
na poziom stanu wypadkowości w sektorze budowlanym należy stwierdzić, iż skierowanie tych 
działań do szerokiej rzeszy pracowników branży budowlanej przyniosło w 2014 r. wymierne 
i pożądane efekty. 

* 

6. Program prewencyjny w zakresie spełniania minima lnych bhp przez u żytkowane 
maszyny i urz ądzenia u żytkowane w produkcji przemysłowej 

Zasadniczą przesłanką związaną z realizacją ww. programu było zapobieganie wypadkom 
podczas eksploatacji maszyn i urządzeń w przetwórstwie przemysłowym.  

Realizacja programu polegała na:  
• zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla pracodawców/przedsiębiorców 

nt. minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania 
maszyn i urządzeń przez pracowników podczas pracy,  

• pomocy eksperckiej w dostosowaniu użytkowanych maszyn do minimalnych wymagań 
bhp,  

• dokonaniu przez inspektorów pracy (w ramach wizyt kontrolnych) oceny stopnia 
dostosowania maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań,  

• upowszechnianiu wśród pracodawców problematyki spełniania minimalnych wymagań 
bhp w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń przez pracowników podczas pracy 

• współpracy z partnerami zainteresowanymi bezpieczeństwem użytkowania maszyn, 
w tym z organizacjami samorządowymi o charakterze społeczno-zawodowym (z Izbą 
Rzemieślniczą Mazowsza Kurpi i Podlasia).  

W okresie sprawozdawczym działaniami prewencyjnymi zostało objętych 13 pracodawców, 
którzy (po odbyciu specjalistycznego szkolenia) w ramach samokontroli dostosowali użytkowane 
maszyny i urządzenia do minimalnych wymagań bhp. Czynności te były rejestrowane 
w specjalistycznej Ankiecie. 

Do OIP w Warszawie 4 pracodawców przesłało 11 wypełnionych ankiet (21 % ogółu 
wydanych – vide poniższy wykres).  

Pracodawcy ponadto poinformowali OIP w Warszawie o nie zakończeniu procesu 
dostosowania maszyn do minimalnych wymagań (zwrócili się z prośbą o nie przeprowadzanie 
audytów sprawdzających zrealizowanie założeń programowych). 
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Procentowy stosunek ankiet odesłanych do 

ankiet wydanych

21 % ankiet odesłanych

79 % ankiet nie zwróconych 

 

Należy nadmienić, iż inspektorzy pracy byli w stałym kontakcie z pracodawcami 
uczestniczącymi w programie prewencyjnym. 

Z analizy otrzymanych ankiet specjalistycznych wynikało, że dominującym rodzajem maszyn, 
dla których sporządzono ankiety były maszyny do obróbki drewna. 

Podejmowane działania dostosowawcze polegały na wyposażeniu maszyn w: 
• urządzenia do zatrzymywania awaryjnego, 
• sygnały bezpieczeństwa, 
• osłony przed zetknięciem z elementami ruchomymi 
• ochrony przez zagrożeniami mogącymi być następstwem oderwania lub rozpadnięcia 

części maszyn, 
• urządzenia do zatrzymywania awaryjnego maszyny. 

* 

7. Program informacyjny „Ograniczenie zagro żeń powoduj ących potkni ęcia 
i po ślizgni ęcia w miejscu pracy w przedsi ębiorstwach zajmuj ących si ę handlem 
hurtowym, ze szczególnym uwzgl ędnieniem magazynów” 

Głównym celem programu było informowanie podmiotów zajmujących się handlem hurtowym 
i posiadających magazyny o zagrożeniach powodujących potknięcia i poślizgnięcia w miejscu 
pracy oraz upadki pracowników na tym samym poziomie.  

Realizacja programu przebiegała w ramach kampanii „Bezpieczeństwo pracy zależy od 
Ciebie”.  

Działaniami informacyjno-prewencyjnymi, w tym specjalistycznymi szkoleniami  zostało 
objętych ogółem 84  podmioty, tj.:  
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W okresie sprawozdawczym - w szkoleniach (zorganizowanych w poszczególnych zakładach) 
uczestniczyło sześciu pracodawców zajmujących się handlem hurtowym.  

Zakresem przedmiotowym szkoleń zostały objęte następujące zagadnienia: 
• przyczyny wypadków przy pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych 

z poślizgnięciami, potknięciami oraz upadkami na tym samym poziomie, 
• obowiązki pracodawcy, obowiązki i prawa pracownika,  
• ocena ryzyka zawodowego; 
• dobre praktyki – gwarancją technicznego bezpieczeństwa pracy i przyjaznego miejsca 

pracy. 

W okresie sprawozdawczym działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
dotyczące sposobów ograniczania zagrożeń powodujących potknięcia i poślizgnięcia 
w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym były wielokrotnie prezentowane 
w środkach masowego przekazu: 

• w marcu i lipcu 2014 r. w lokalnych mediach radiowych przedstawiciele OIP w Warszawie 
przekazali słuchaczom informacje m.in. na temat zagrożeń dla życia i zdrowia 
pracujących, w tym wypadków przy pracy, wynikających z poślizgnięć, potknięć 
i upadków.  

• w maju 2014 roku w lokalnej telewizji specjalista z zakresu prawa pracy OIP w Warszawie 
pełnił dyżury telefoniczne, podczas których były przekazywane informacje 
o prowadzonych kampaniach prewencyjnych i promocyjnych dotyczących 
bezpieczeństwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń powodujących 
poślizgnięcia, potknięcia i upadki na tym samym poziomie. 

Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony pracy i doświadczeń 
wynikających z prowadzonego nadzoru i kontroli, szkolenia pracodawców i pracowników, w tym 
dystrybucja wydawnictw pip - to najistotniejsze elementy programu, które w 2014 r. wpłynęły na 
bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem hurtowym i zapewniły 
praworządność w stosunkach pracy. 

* 
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8. Program prewencyjno informacyjny „Przeciwdziałan ie negatywnym skutkom stresu 
oraz innych zagro żeń psychospołecznych w pracy” 

Celem programu prewencyjno-informacyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
stresu oraz innych zagrożeń psychospołecznych w pracy” było:  

• dostarczenie pracodawcom i pracownikom wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń 
psychospołecznych w miejscu pracy (mobbingu, dyskryminacji, równego traktowania, 
molestowania), 

• dokonanie identyfikacji ww. zagrożeń (badanie stresogenności cech pracy za pomocą 
narzędzia przygotowanego przez Instytut Medycyny Pracy pn. Skala Ryzyka 
Psychospołecznego) oraz wdrożenie środków zaradczych. 

W ramach programu były podejmowane działania polegające na: 
• przeprowadzeniu warsztatów szkoleniowych dot. radzenia sobie ze stresem i innymi 

zagrożeniami psychospołecznymi, 
• merytorycznym wsparciu organizacji zainteresowanych przeprowadzeniem 

szczegółowych ocen czynników ryzyka psychospołecznego, w tym upowszechnienie 
narzędzi do badania poziomu stresu, mobbingu i innych zagrożeń psychospołecznych 
w miejscu pracy. 

Działaniami informacyjno-prewencyjnymi zostało objętych ogółem 381 podmiotów , tj.: 

 

W szkoleniach uczestniczyło 8 podmiotów, w tym u trzech z nich zostało przeprowadzone 
badanie stresogenności cech pracy za pomocą narzędzia przygotowanego przez Instytut 
Medycyny Pracy pn. Skala Ryzyka Psychospołecznego.  

Podczas realizacji programu prewencyjno-informacyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom stresu oraz innych zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy” szczególna uwaga 
zwracana była na umiejętność radzenia sobie ze stresem i kształtowania przyjaznego, 
bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy.  

Podczas dyskusji przeważały opinie, iż właściwe dopasowanie wymagań stawianych przez 
pracę do możliwości i potrzeb fizycznych, intelektualnych oraz emocjonalnych pracujących 
stanowi gwarancję prawidłowego rozwoju organizacji i zatrudnionych. 

* 
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9. Zmniejszenie zagro żeń i eliminacja nieprawidłowo ści w mikrozakładach - Program 
prewencyjny „ZDOB ĄDŹ DYPLOM PIP” 

Program prewencyjny dla mikro zakładów pn. „Zdobądź Dyplom PIP” jest realizowany przez 
Państwową Inspekcję Pracy nieprzerwanie od 2000 r.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie w 2014 r. podejmował szereg działań mających 
na celu wsparcie pracodawców w zakresie: 

• poprawy technicznego bezpieczeństwa pracy i tym samym ograniczenia ryzyka 
związanego z występującymi zagrożeniami,  

• sposobów upowszechniania wiedzy o ochronie pracy i bezpiecznych zachowań 
w środowisku pracy oraz stosowania dobrych praktyk. 

Istotnym elementem działalności OIP w Warszawie przy realizacji celów programu była 
również współpraca z partnerami wspierającymi program, tj. z: 

• Izbą Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, Izbą Rzemiosła i Małej 
Przedsiębiorczości w Radomiu,  

• Oddziałami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,  
• środkami masowego przekazu (luty 2014 - wywiad w Radiu Plus nt. kampanii PIP 

pt. „Przedsiębiorco osiągaj sukces w zgodzie z prawem  

W 2014 r. zostało zorganizowanych 5 specjalistycznych bezpłatnych szkoleń, w których 
uczestniczyło 30 pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe i usługowe. 

W zakresie przedmiotowym szkoleń znalazła się tematyka związana z prawną ochroną 
pracy, w tym została omówiona Lista kontrolna „Dostosuj zakład do obowiązującego prawa”, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. oceny ryzyka zawodowego. 

Zgodnie z podjętymi ustaleniami - pracodawcy zobowiązali się w ramach samokontroli 
dostosować swoje zakłady do obowiązującego prawa oraz poddać się audytom sprawdzającym 
stopień zrealizowania założeń programowych. 

W okresie „dostosowawczym” ok. 60 % pracodawców konsultowało z inspektorami pracy 
zagadnienia związane z wyeliminowaniem stwierdzonych nieprawidłowości. 

Do audytów przystąpiło 30 pracodawców, w tym 6 dotychczas niekontrolowanych przez 
organy pip.  

Przeprowadzone audyty wykazały, że 23 zakłady (80 % pracodawców poddanych audytowi) 
zostało dostosowanych do obowiązującego prawa.  

Dyplomem PIP zostało wyróżnionych: 
• 15 zakładów usługowych (branże: fryzjerstwo, usługi transportowe towarów, 

gastronomiczne, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, działalność 
 rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe), 

• 2 zakłady produkcyjne (produkcja mebli),  
• 6 zakładów handlowych (sprzedaż hurtowa i detaliczna towarów). 

Dokonując merytorycznej analizy elementów programu prewencyjnego należy stwierdzić, iż 
został on dobrze przygotowany. Założenia programu były precyzyjne i zrozumiałe dla 
pracodawców.  

Należy również nadmienić, iż w działalności kontrolno-nadzorczej inspektorzy pracy 
propagowali wśród pracodawców standardy dobrych praktyk i stosowali różne formy 
oddziaływania prewencyjnego na adresatów programu. 

* 
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10. Konkursy promuj ące po żądane postawy w zakresie ochrony pracy 

 

W harmonogramie działań prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
w 2014 r. istotną rolę w kształtowaniu pożądanych postaw w zakresie ochrony pracy, dbałości 
o organizację bezpiecznych stanowisk pracy oraz w promowaniu dobrych praktyk stanowiły 
Konkursy:  

• „Pracodawca -organizator pracy bezpiecznej”;  
• Poznaj swoje prawa w pracy (dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych) 
• „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”; 
• Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników młodocianych 

zatrudnionych w rzemiośle; 
• „Buduj bezpiecznie” (dla pracodawców, przedsiębiorców z branży budowlanej);  
• „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” (dla rolników indywidualnych). 

W wyżej wymienionych Konkursach uczestniczyło 175 podmiotów. 

* 

11. Ocena realizacji celów zało żonych w programach prewencyjnych 

W 2014 r. temat był realizowany u przedsiębiorców biorących udział w następujących 
programach PIP: 

• - prewencyjnym  
o dla średnich i dużych zakładów pn. „Zarządzanie bezpieczeństwem w średnich 

i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy”,  
o w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia 

użytkowane w produkcji przemysłowej, 
o dla mikro-zakładów „Zdobądź Dyplom PIP”,  

• - „informacyjno-promocyjnym w budownictwie”. 

Uczestnicy ww. programów, po odbyciu specjalistycznych szkoleń, dokonywali 
w uzgodnionym terminie samokontrolę lub inne działania dostosowujące zakłady pracy (w tym 
maszyny i urządzenia) do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Zgodnie z ideą programów - w zakładach pracy przeprowadzane były następnie audyty 
sprawdzające, oceniające zrealizowanie założeń programu prewencyjnego.  

W okresie sprawozdawczym ocenie inspektorów pracy w ramach wizyty kontrolnej poddało 
się 50 pracodawców, w tym: 

• 30 pracodawców uczestniczących w programie prewencyjnym dla mikro-zakładów 
„Zdobądź Dyplom PIP”,  

•  4 pracodawców, biorących udział w programie „Zarządzanie bezpieczeństwem w średnich 
i dużych zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy”,  

• 16 pracodawców - w ramach programu informacyjno-promocyjnego w budownictwie. 

Założenia programowe zrealizowało 32 pracodawców, którzy uczestniczyli w trzech 
programach, tj: 

• „Zdobądź Dyplom PIP (23 pracodawców),  
• informacyjno-promocyjnym w budownictwie (7 pracodawców)  
• „Zarządzanie bezpieczeństwem w średnich i dużych zakładach, w których wystąpiły 

wypadki przy pracy” (2 pracodawców). 

Pracodawcy zostali uhonorowani prestiżowymi Zaświadczeniami (Dyplomami) PIP 
o ukończeniu programów prewencyjnych, stanowiącymi wyróżnienie za podjęte działania 
zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładach. 
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Pracodawcy uczestniczący w programie prewencyjnym w zakresie spełniania 
minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia użytkowane w produkcji przemysłowej 
nie poddali się audytowi sprawdzającemu, przede wszystkim ze względu na nie zakończenie 
w 2014 r. procesu dostosowania maszyn do minimalnych wymagań.  

Należy stwierdzić, iż: 
• pracodawcy  

o pozytywnie ocenili działalność prewencyjno-promocyjną Państwowej Inspekcji 
Pracy, 

o korzystali z porad eksperckich inspektorów pracy przede wszystkim w zakresie 
właściwego przygotowania pracowników do wykonywania bezpiecznej pracy, 
oceny zagrożeń na stanowiskach pracy, sposobów wdrażania dobrych praktyk 
zwiększających bezpieczeństwo pracy, itp.  

• procedury do realizacji programów prewencyjnych opracowane zostały w sposób jasny 
i czytelny.  

** 

Zadania prewencyjne ujęte w rocznym planie zadań własnych 

okręgowego inspektoratu pracy 

12.  Propagowanie w śród rolników prowadz ących działalno ść w zakresie szeroko 
rozumianego sadownictwa i ogrodnictwa – przepisów o  ochronie pracy i legalno ści 
zatrudnienia, dotycz ących najemnego zatrudniania osób 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie w ramach zadań własnych ustalonych 
w harmonogramie pracy na 2014 r., realizował program informacyjno-prewencyjny pn.: 
„Propagowanie wśród rolników prowadzących działalność w zakresie szeroko rozumianego 
sadownictwa i ogrodnictwa – przepisów o ochronie pracy i legalności zatrudnienia, dotyczących 
najemnego zatrudnienia osób”.  

Podstawowym celem programu było:  
• upowszechnienie (podczas prowadzonych szkoleń) wiedzy z zakresu wybranych 

przepisów prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności 
zatrudnienia wśród podmiotów prowadzących produkcję sadowniczą i ogrodniczą, 

• zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów prawa pracy i zmniejszenie skali 
nielegalnego zatrudnienia. 

Adresatami programu byli przede wszystkim rolnicy (będący pracodawcami) oraz rolnicy 
zatrudniający osoby do prac w gospodarstwie na innej podstawie niż stosunek pracy.  

W 3 szkoleniach uczestniczyło 62 rolników (sadownicy i ogrodnicy) zrzeszonych w trzech 
grupach producenckich owoców i warzyw z powiatu grójeckiego. a mianowicie  

Podczas szkoleń były dystrybuowane wydawnictwa państwowej inspekcji pracy dotyczące 
problematyki praworządności w stosunku pracy, bezpieczeństwa higieny pracy w rolnictwie oraz 
legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców.  

Podejmowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie działania upowszechniły 
wśród uczestników programu wiedzę z zakresu ochrony pracy, w szczególności dotyczącą 
uwarunkowań prawnych związanych z zatrudnianiem oraz konsekwencjami naruszania przepisów 
prawa pracy i nielegalnego zatrudniania obywateli polskich i cudzoziemców. 

*** 
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Współpraca krajowa 

Ważnym obszarem działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie było 
podejmowanie współpracy w ramach porozumień krajowych. 

W roku 2014 Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie współpracował z następującymi 
organami administracji publicznej, organami nadzoru nad warunkami pracy oraz innymi 
instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy: 

ORGAN OGÓŁEM 
Kontrole 
Wspólne 

Kontrole na wniosek 
organu 

współdziałającego 

Poinformowanie o 
wynikach kontroli 
przeprowadzonej 

samodzielnie przez PIP 

Organy władzy 
wykonawczej 

101 4 72 73 

Samorząd terytorialny 27 1 12 22 

Państwowa Inspekcja 
sanitarna 

21 0 4 20 

Urząd Dozoru 
Technicznego 

25 1 1 25 

Prokuratura 38 1 8 35 

Policja 105 26 27 83 

Państwowa Straż Pożarna 7 4 1 3 

Inspekcja Ochrony 
Środowiska 

4 1 1 2 

Państwowy Nadzór 
Budowlany 

23 1 2 22 

Inspekcja Transportu 
Drogowego 

5 0 1 5 

Urząd Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów 

1 0 1 1 

ZUS 82 0 16 77 

Urzędy Pracy 32 0 27 26 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

3 0 1 2 

Związki Zawodowe 325 1 133 314 

Współpraca polegała na przeprowadzaniu wspólnych kontroli, także na wniosek tych 
organów, jak i wzajemnym informowaniu się o wynikach kontroli.  

Brano udział w licznych działaniach prewencyjnych i promocyjnych w tym konkursach, 
konferencjach, naradach i spotkaniach informacyjnych oraz szkoleniach. Ważnym kierunkiem we 
współpracy, determinującym również efekty w tym zakresie, były inicjatywy kierownictwa 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie polegające na zacieśnianiu partnerskiej 
współpracy ze współpracującymi partnerami. Realizacja działań wynikających ze wspólnej 
współpracy wiązała się równocześnie z wymianą doświadczeń. 

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie brali udział w wielu 
spotkaniach organizowanych przez Partnerów Społecznych  udzielano porad członkom 
organizacji związkowych i omawiano kwestie dalszej współpracy. 
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W grudniu 2014 r. Przedstawicieli OIP w Warszawie brali udział w posiedzeniu Rady OPZZ 
województwa mazowieckiego na której omawiano zagadnienia dotyczące  naruszania przepisów 
prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności zastępowania 
umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, funkcjonowaniem ustawy o zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych, realizacji zaleceń SIP oraz tworzenia zakładowego prawa pracy. Na 
spotkaniu były omawiane problemy dyskryminacji pracowników między innymi z uwagi na 
przynależność związkową. 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych występowało także o przeprowadzenie 
szkoleń dla swoich członków, którzy są Społecznymi Inspektorami Pracy, dotyczących ich 
funkcjonowania, zadań, uprawnień i ochrony prawnej. Odbyły się 4 spotkania na których 
przeszkolono 190 SIP. 

Okręgowy Inspektorat pracy aktywnie współpracował z NSZZ „Solidarność”. Na ich wniosek 
organizował szkolenia  w tym dla SIP i służb BHP z funkcjonowania społecznej kontroli warunków 
pracy (np. dla członków związku z PP Porty Lotnicze, „Tesco” S.A., PZU Centrum Operacji S.A.). 
Odbyło się 20 spotkań na których przeszkolono 760 SIP. 

Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie brał udział w zorganizowanym 
przez NSZZ Solidarność  XXXI Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Delegatów 
Regionu Mazowsze jako członek komisji. 

Brano także udział w konferencji zorganizowanej przez NSZZ „Solidarność”  
i Związku Zawodowego „Budowlani” na której były omawiane płaszczyzny współpracy służb BHP, 
związków zawodowych, SIP w przedsiębiorstwach budowlanych. Omawiano również propozycje 
zmian w przepisach prawnych w zakresie BHP.  

Udzielono wywiadu dla Tygodnika „Solidarność” nt. realizacji programu dotyczącego 
przeciwdziałaniu negatywnym skutkom stresu i innych zagrożeń psychospołecznych 
w środowisku pracy (Tygodnik „Solidarność” z dnia 14.10.2014 r. str. 24) 

Pozytywnie układa się współpraca z organizacjami związkowymi Związku Nauczycielstwa 
Polskiego. Na ich wniosek przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie brali 
udział w wielu szkoleniach organizowanych dla członków związków zawodowych oraz 
społecznych inspektorów pracy. Poruszano zagadnienia dotyczące ochrony prawnej pracowników 
oświaty w tym zagadnienia z macierzyństwa oraz jak tworzyć wewnątrzzakładowe źródła praw 
w jednostkach oświatowych i zasady współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy.  

Na wniosek Federacji Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego 
przeprowadzano szkolenie dla 20 nowo wybranych Społecznych Inspektorów Pracy w Orbis S.A. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie bierze czynny udział jako stały gość 
w posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu  społecznego w Warszawie, na których 
omawiano miedzy innymi wymianę gospodarczą z zagranicą, rozwiązywania konfliktów 
w obszarze równego zatrudniania, barier aplikacji innowacyjnych rozwiązań w Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. 

W ramach porozumienia o współpracy z Zakładem Ubezpiecze ń Społecznych  były 
realizowane działania zmierzające do obniżenia wypadkowości w zakładach pracy (szkolenia 
pracodawców i ich przedstawicieli, szeroko zakrojone działania prewencyjne w zakładach pracy 
w których stwierdzono podwyższoną wypadkowość tak, aby doprowadzić do zmniejszenia ilości 
wypadków przy pracy poprzez zwrócenie uwagi na zwiększenie  bezpieczeństwa pracowników).   

Wspólnym celem obydwu instytucji jest doprowadzenie do zmniejszenia ilości wypadków 
przy pracy. Należy zaznaczyć jak ważne są działania polegające na  przekazywaniu informacji 
pomiędzy instytucjami dotyczące wypadków przy pracy, dzięki czemu jest pogłębiony monitoring 
zakładów o podwyższonej wypadkowości. Pomocnym narzędzie w tym celu jest przekazywana 
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przez ZUS baza zawierająca dane o wypadkach w zakładach pracy, również lekkich, o których 
pracodawca nie ma obowiązku informowania organów PIP.  

Przedstawiciele z Oddziałów ZUS  terenu mazowieckiego i przedstawiciele OIP wzięli udział 
w spotkaniu, na którym omówiono sprawy dotyczące zawierania umów o dzieło, zleceń i naruszeń 
przepisów kodeksu pracy. Omówiono również sprawy dotyczące podwyższenia  składki 
w kontekście wypadków przy pracy. 

 W ramach współpracy ZUS współuczestniczył w  wielu działaniach informacyjno  
– prewencyjnych takich jak konkursy: „ Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”, 
„Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”. Laureatom  wyżej wymienionych konkursów 
przyznano nagrody - pakiety środków ochrony  indywidualnej.   

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie czynnie uczestniczył  poprzez udzielanie porad 
z zakresu prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w „Dniach ubezpieczonego W ZUS”, 
gdzie dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko eksperckie na którym udzielano wspólnie 
porad dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Na wniosek ZUS 
inspektorzy pracy prowadzili postępowania wyjaśniające oraz informowali partnera 
o nieprawidłowościach stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzonych samodzielnie.  

W ramach porozumienia z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  organizowano 
wspólnie wiele szkoleń i prelekcji  dla osób dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Dotyczyły  one 
wielu zagadnień takich jak: bezpieczna praca w rolnictwie z uwzględnieniem prac wzbronionych 
dzieciom do lat 16, prac przy azbeście, minimalnych i zasadniczych wymagań dotyczących 
maszyn legalności zatrudnienia.  

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie brali udział w konkursie dla 
uczniów, jako współorganizator: „Uważaj Zuchu na maszyny w ruchu”. Współorganizatorami 
powyższego konkursu także byli: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Agencja 
Nieruchomości Rolnych, Agencja Rynku Rolnego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
i Kuratorium Oświaty w Warszawie.  

Wizytowano wspólnie wiele gospodarstw rolników indywidualnych w ramach konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” omawiając zagrożenia występujące w rolnictwie oraz brano 
udział w posiedzeniu Komisji Konkursowej.  

Realizowano porozumienie o współpracy z Policj ą poprzez wzajemne informowanie się 
o zgłoszonych wypadkach przy pracy. Ma to na celu podejmowanie wspólnych działań wobec 
osób popełniających wykroczenia przeciwko prawom pracowników i innych wykroczeń 
związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej.  

Na wniosek Związków Zawodowych przeprowadzono szkolenia w Komendzie Głównej Policji 
w Warszawie oraz Komendzie Powiatowej Policji w Radomiu z zakresu prawa pracy oraz 
uprawnień związków zawodowych i Społecznych  Inspektorów Pracy. 

W ramach współpracy ze Strażą Graniczn ą, na wniosek Komendanta Nadwiślańskiego 
Oddziału Straży Granicznej, Przewodniczącego zarządu Oddziałowego Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 
Przewodniczącego Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych I Administracji Komendy Głównej Straży Granicznej i Nadwiślańskiego Oddziału 
Straży Granicznej, przedstawiciele OIP w Warszawie zostali zaproszeni na uroczyste obchody 
Święta Niepodległości, a w grudniu 2014 r. na wniosek Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału 
Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego i Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. 
Jarosława Dąbrowskiego brali udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt „Straż Graniczna 
w systemie powrotów cudzoziemców w świetle przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach” pod honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
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Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie wypełniał deklarację współpracy Państwowej 
Inspekcji Pracy oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa 
i Higieny Pracy, między innymi poprzez udział przedstawicieli OIP w Warszawie w Seminarium 
"Maszyna Wypadków Przyczyna", zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Pracowników Służby BHP Oddział w Warszawie oraz Oddział w Radomiu we współpracy z firmą 
ELOKON Polska. Inspektorzy pracy przybliżyli uczestnikom Seminarium zadania Państwowej 
Inspekcji Pracy w tym prewencję zagrożeń wypadkowych – „Zarządzanie bezpieczeństwem 
- prewencja wypadkowa w małych i średnich zakładach pracy" i rolę Państwowej Inspekcji Pracy 
w nadzorze rynku. 

Realizowaliśmy porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy, a Komendantem 
Głównym Straży Pożarnej.  Przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy na konferencji 
w Radomiu przeprowadził wykład nt: „Dobra komunikacja w trosce o bezpieczeństwo pracy”. 
Konferencja została zorganizowana we współpracy z Państwowa Strażą Pożarną, 
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Na konferencji omówiono także 
możliwości zacieśniania współpracy w najbliższym czasie. 

W ramach porozumienia z Inspektoratem Nadzoru Budowlanego odbyło się spotkanie na 
którym ustalono formy współpracy oraz działania dotyczące zacieśniania współpracy obydwu 
organów nadzoru. 

Przeprowadzono także w Białobrzegach warsztaty dla powiatowych inspektorów nadzoru 
budowlanego województwa mazowieckiego, które swoim zakresem obejmowały zagadnienia 
najczęściej występujących nieprawidłowości na budowach i zakresu kontroli Państwowej Inspekcji 
Pracy. 

Realizowano również porozumienie z Urzędem Dozoru Technicznego. Przedstawiciela 
Okręgowego Inspektoratu Pracy na konferencji w Zegrzu zorganizowanej przez Urząd Dozoru 
Technicznego przeprowadzili wykład dotyczący wymagań transportu pionowego, natomiast 
w Siedlcach przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy na konferencji poprowadził wykład 
związany z zagadnieniami z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy i popularyzacji dobrych 
praktyk w czasie eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym. 
Przedstawiciele OIP w Warszawie przedstawili uczestnikom konferencji informację nt. stopnia 
przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad bhp bezpieczeństwa pracy podczas 
eksploatacji środków transportu wewnętrznego z napędem silnikowym. Przeprowadzona w latach 
2010-2012 analiza przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy spowodowała zintensyfikowanie 
przez Państwową Inspekcję Pracy działań prewencyjnych i promocyjnych, mających przede 
wszystkim na celu zapewnienie technicznego bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji wózków 
i ograniczenie liczby wypadków przy pracy. 

Zgodnie z porozumieniem ze Związkiem Rzemiosła Polskiego, Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Warszawie wspólnie z Izbą Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości z Radomia i Izbą 
Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie oraz Mazowieckim Kuratorium Oświaty 
Oddział w Radomiu zorganizował  „XIV Edycję Ogólnokrajowego Konkursu wiedzy o zasadach 
bezpieczeństwa i higieny pracy” dla uczniów z zakładów rzemieślniczych. Sprawdzano 
merytoryczną wiedzę uczestników konkursu z zakresu prawa pracy, technicznego 
bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii pracy. Laureaci zostali uhonorowani Dyplomami 
i Listami Gratulacyjnymi oraz zostały im wręczone nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie. 

Na wniosek  Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego 
przedstawiciel OIP w Warszawie brał w konferencji pt. "Komunikacja dla bezpieczeństwa", która 
została zorganizowana przy współudziale operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System. 
Celem konferencji było poszerzenie wiedzy i umiejętności efektywnej komunikacji w miejscu 
pracy, promowanie sposobów i poznawanie nowych narzędzi komunikowania bezpieczeństwa 
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i higieny pracy oraz wymiana dobrych praktyk z zakresu przekazywania tych zagadnień 
pracownikom.   

Okręgowy Inspektorat pracy współpracował również z przedstawicielami Związku 
Pracodawców Warszawy i Mazowsza . Okręgowy Inspektor Pracy uczestniczył w konferencji 
pn. "Skuteczny dialog - siłą regionów. O przyszłości dialogu regionalnego w Polsce". Podczas 
konferencji omawiane były propozycje, które zakładają powstanie Wojewódzkich Rad Dialogu 
Społecznego (WRDS), zamiast dotychczasowych Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego 
(WKDS). Zaproponowano również nałożenie na organy administracji publicznej ustawowego 
obowiązku ustosunkowania się do wystąpienia WRDS.  

Również Prezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej  i Minister Pracy i Polityki 
Społecznej zaprosili Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie na konferencję pt. „Jak ożywić 
prawo układowe i dialog autonomiczny w Polsce? Ocena 20-lecia obowiązywania wolności 
układowej”, na której omawiano prawo układowe w teorii i praktyce, problemy i propozycje zmian 
przepisów w tym zakresie. 

W związku z prośbą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (porozumienie 
zawarte 24 czerwca 1996 r.), przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
przeszkolił studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz uczniów szkół 
warszawskich w ramach projektu „Bezpieczne praktyki i Środowisko”. Zagadnienia dotyczyły 
praktyk studenckich, nawiązywania stosunku pracy, praw studentów odbywających praktyki.  

Okręgowy Inspektorat Pracy jak co roku wspierał inicjatywy dotyczące osób 
niepełnosprawnych . Okręgowy Inspektor Pracy brał udział w IX edycji Konkursu „Lodołamacze” 
jako członek kapituły wyłaniał ogólnopolskich laureatów.  Konkurs promuje firmy, instytucje 
i osoby prywatne wybitnie angażujące się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, 
tworząc nowe miejsca pracy oraz dostrzegających konieczność aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 

Pracownicy OIP w Warszawie brali udział w projektach mających na celu aktywizacje osób 
niepełnosprawnych ,takich jak udział w „Giełdzie Mocy” organizowanej przez Stowarzyszenie 
„Otwarte Drzwi”, na której omówiono zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym rynku 
pracy, czy XII „Dni Otwartych” na których udzielano informacji umożliwiające również osobom 
niepełnosprawnym poszerzenie wiedzy z zakresu ich praw wynikających z kodeksu pracy oraz 
ochrony na stanowisku pracy. 

Brano również udział w Radzie Konsultacyjnej Polskiej Organizacji Pracodawców Osób 
Niepełnosprawnych. 

W 2014 r. kontynuowano współpracę z Urzędami Pracy  na terenie województwa 
mazowieckiego. Brano udział w Targach Pracy, które odbywały się między innymi  
w Warszawie, Żurominie, Mławie, Płocku, Siedlcach, Łomiankach, Ciechanowie, Mińsku 
Mazowiecki. Na powyższych imprezach OIP w Warszawie organizował stoiska eksperckie na 
których udzielano porad z zakresu prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy jak 
i z umów cywilnoprawnych.  

Powiatowe Urzędy Pracy  w Łosicach i Węgrowie zorganizowały wspólnie z OIP szkolenia 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadkowości dla 
pracodawców z tamtejszych terenów. 

 W maju przedstawiciele OIP z Oddziału w Ciechanowie zostali zaproszeni  
do udziału w konferencji zorganizowanej przez Wojewódzkim Urząd Pracy nt „W jaki sposób 
Fundusze Europejskie, w tym PROW wpłynęły na aktywizację i rozwój zawodowy w latach 2004-
2013". 

Na podkreślenie zasługuje również, że OIP w Warszawie został zaproszony  
do udziału w XI Trybunale do Spraw Przemocy Wobec Kobiet , który odbył się w ramach 
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obchodów międzynarodowej Kampanii 16-dni przeciw przemocy ze względu na płeć.  Honorowym 
patronat objął Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Podczas spotkania odbyła się 
debata nt. zmian prawnych i instytucjonalnych, które powinny być wprowadzone, aby skutecznie 
przeciwdziałać przemocy.  

Pracownicy OIP brali udział w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez Kancelarię Sejmu 
na temat uczestnictwa SIP w składzie zespołu powypadkowego.  

W spotkaniu uczestniczyło 60 Społecznych Inspektorów Pracy. Przeprowadzono również 
szkolenie dla pracowników nt. „Zarządzanie bezpieczeństwem -  prewencja wypadkowa”. 

Współpraca z sądami  polegała na udziale inspektorów pracy jako oskarżycieli publicznych,  
w postępowaniach sądowych w charakterze świadków oraz na udostępnianiu sądom 
dokumentacji z kontroli. 

Współpraca mi ędzynarodowa 

W roku 2014 na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy odbyły się dwa spotkania 
z delegacjami zagranicznymi. Obydwa spotkani były w ramach wizyty w Głównym Inspektoracie 
Pracy. 

Kierownictwo OIP Warszawa gościło z wizytą delegację chińską, w dniu 27 lutego 2014 r. 
Uczestnikami ze strony chińskiej było kierownictwo Urzędu Bezpieczeństwa Pracy oraz 
przedstawiciel rządu. Okręgowy Inspektorat Pracy reprezentowali: 

• Pani Elżbieta Lipińska, Okręgowy Inspektor Pracy, 
• Pan Sobiesław Jaroszek, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, 
• Pan Tomasz Adamski, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, 
• Pani Elżbieta Wiśniewska, Starszy referent. 

Celem spotkania było zapoznanie delegacji chińskiej z działalnością Państwowej Inspekcji 
Pracy. Przedstawione zostały 3 prezentacje, które obejmowały: 

• Strukturę organizacyjną OIP, omówienie warsztatu inspektora pracy, środki prawne 
stosowane w kontrolach  

• Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, przepisy bezpieczeństwa obowiązujące 
w przedsiębiorstwie  

• Kampanie promocyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 

 Po wysłuchaniu prezentacji goście zadawali pytania, dotyczące czynności inspektora na 
miejscu wypadku, konsekwencji jeśli dojdzie do kolejnego zdarzenia u tego samego pracodawcy. 
Zwracali szczególną uwagę na rolę prewencji i promocji w działalności PIP. Goście wyrazili chęć 
kontynuowania współpracy. 

W dniu 10 czerwca 2014 r. w Warszawie odbyło się spotkanie z Delegacją Urzędu 
Wykonawczego Generalnego Inspektoratu Pracy Republiki Bułgarii, z Delegacją Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie, która reprezentowali: 

• Pani Elżbieta Lipińska, Okręgowy Inspektor Pracy, 
• Pan Sobiesław Jaroszek, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, 
• Pan Tomasz Adamski, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, 
• Pan Adam Żukowski, Nadinspektor Pracy, 
• Pani Maria Kacprzak – Rawa, Rzecznik OIP w Warszawie. 

 

Podczas spotkania przedstawicielom Delegacji Bułgarii została przedstawiona prezentacja 
nt. struktury organizacyjnej i działalności kontrolno-nadzorczej OIP w Warszawie, doświadczenia 
z zakresu rozpatrywania skarg pracowniczych, w tym zatrudnionych lub delegowanych do pracy 
w firmach w Polsce lub Bułgarii. Delegacje wspólnie zwiedziły Filtry Warszawskie na terenie 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 
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Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy podejmowane w 2014 roku w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Warszawie działania podstawowe miały charakter kontrolno - nadzorczy 
i prewencyjny. Zamierzenia przyjęte w planie pracy dotyczyły zadań długofalowych wynikających 
z harmonogramu działań Inspekcji Pracy, uwzględniających problemy strategiczne dla ochrony 
pracy, jak również jednorocznych uwzględniających szereg zagadnień szczególnie ważnych, 
stanowiących odpowiedź na najpilniejsze bieżące potrzeby w sferze egzekwowania uprawnień 
pracowniczych i zapewnienia właściwych warunków pracy. 

W ramach przyjętego na lata 2013 – 2015 długofalowego programu działania w roku 2014 
uwzględniono następujące priorytety w działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie: 

• poprawa praworządności w stosunkach pracy, w szczególności przeciwdziałanie 
zjawiskom, takim jak zawieranie przez pracodawców umów cywilnoprawnych 
w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy oraz umów terminowych, 

• koncentracja działań kontrolno - nadzorczych na dziedzinach gospodarki i konkretnych 
zakładach charakteryzujących sie największym nasileniem zagrożeń zawodowych, 

• podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym i promocyjnym. 

Powyższe zostało odzwierciedlone podczas realizacji zadań w formie kompleksowych 
działań o charakterze kontrolnym i doradczo – prewencyjnym.  

W roku 2014 w ramach programu wieloletniego realizowano następujące zadania: 
• kampania prewencyjno-promocyjna, obejmująca szereg zagadnień służących 

kształtowaniu nawyków bezpiecznej pracy i popularyzacji obowiązujących przepisów; 
• wzmożony nadzór w zakładach różnych branż charakteryzujących sie największym 

nasileniem zagrożeń; 
• realizacja przez pracodawców obowiązku ograniczania zagrożeń wypadkowych poprzez 

wdrażanie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których 
wystąpiły wypadki przy pracy; 

• działania na rzecz przestrzegania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu, 
w szczególności przy zawieraniu umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na 
istnienie stosunku pracy oraz przy zawieraniu umów terminowych. 

W ramach zadań przewidzianych w 2014r. realizowano również zamierzenia planu 
jednorocznego dotyczące: 

• poprawy przestrzegania prawa, 
• diagnozowania wybranych zagadnień ochrony pracy, 
• realizacje zadań własnych, wynikających z wcześniejszego rozeznania obszarów, 
• naruszeń przepisów prawa pracy, jak również ważnych problemów występujących 

w danych dziedzinach oraz branżach gospodarki. 

Wymienione zadania realizowano w ramach kontroli planowych oraz w trakcie badania 
zasadności wnoszonych skarg pracowniczych i wniosków organizacji związkowych, jak również 
w trakcie działań popularyzatorsko - doradczych polegających na promocji zagadnień ochrony 
pracy. 

Przeprowadzone zgodnie z planem pracy na 2014 r. w OIP w Warszawie kontrole oraz dane 
stanu wypadkowości pozwalają ocenić, że stan praworządności w zakresie prawnej ochrony 
stosunku pracy jak również warunków technicznego bezpieczeństwa w dalszym ciągu odbiega od 
oczekiwań. Wyniki kontroli wykazują, iż krajowe prawo, które zostało dostosowane do prawa 
europejskiego w obszarze bezpieczeństwa pracy nie jest w zadawalający sposób przestrzegane. 

Przyczyny tego stanu, wynikają ze słabej kondycji finansowej firm, spowodowanej w dużej 
mierze skutkami kryzysu ekonomicznego, trudności w interpretacji przepisów prawa, 
a w konsekwencji ich stosowaniu. Inspektorzy pracy zauważają również inne przyczyny, w tym 
przykładowo: lekceważący stosunek do ciążących na pracodawcach obowiązków oraz świadome 
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ograniczanie kosztów związanych z wypłacaniem pracownikom należnych im świadczeń 
pieniężnych, lub kosztów ponoszonych na zapewnienie pracownikom wymaganych warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy wydali 18 766 decyzji w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród wymienionych decyzji, aż 
636 nakazywało wstrzymanie prac ze względu na stwarzane bezpośrednie zagrożenie dla życia 
i zdrowia pracowników oraz 191 decyzji skierowania do innych prac 368 osób zatrudnionych 
wbrew obowiązującym przepisom przy pracach niebezpiecznych, wzbronionych lub też 
szkodliwych, a także 60 decyzji zakazujących wykonywania prac w miejscach, w których stan 
warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. W związku ze 
stwarzanym przez eksploatowane w zakładach maszyny i urządzenia, bezpośrednim 
zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi inspektorzy wydali 323 decyzje wstrzymujące ich 
eksploatację.  

Dokonanie ogólnej oceny sytuacji w sferze bezpieczeństwa pracy umożliwia analiza danych 
statystyki o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych. W 2014 r. uzyskano informacje od 
pracodawców, organów prokuratury, poszkodowanych oraz ze środków masowego przekazu, 
ogółem o 448 zdarzeniach wypadkowych, które wydarzyły sie na terenie województwa 
mazowieckiego. 

Inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 252 wypadków, w których 
poszkodowanych zostało 292 osoby. Wśród zbadanych wypadków było 31 śmiertelnych, 83 
ciężkie. Pośród wszystkich zbadanych wypadków, 32 były wypadkami zbiorowymi, w których 
poszkodowanych zostało 72 osoby. Wymienione dane wskazują na pogorszenie w zakresie stanu 
wypadkowości przy pracy. 

Wydarzeniami będącymi odchyleniem od stanu normalnego, które doprowadziły do 
wypadków przy pracy były mn.in: upadek osoby z wysokości (15,79 %), ześlizgnięcie się, upadek, 
złamanie się czynnika materialnego, upadek czynnika z góry, uderzenie poszkodowanego przez 
spadający z góry czynnik materialny (10,20%), utrata kontroli nad środkami transportu lub 
obsługiwanym sprzętem ruchomym (6,91 %), utrata kontroli nad maszyną (łącznie 
z niezamierzonym uruchomieniem) lub materiałem obrabianym ( 6,91%).  

Z analizy przyczyn zaistniałych zdarzeń wynika, że nadal w strukturze przyczyn badanych 
wypadków dominują przyczyny organizacyjne (45,32%) oraz ludzkie (39,94%). Przyczyny 
techniczne stanowiły natomiast 14,74%. 

Liczba wnoszonych zasadnych skarg pracowniczych obrazuje stan przestrzegania prawa, 
zwłaszcza w sferze przestrzegania przepisów prawa pracy. W roku 2014 zgłoszonych zostało 
6 988 skarg pracowniczych i wniosków organizacji związkowych. Spośród rozpatrzonych skarg 
i wniosków uznano za zasadne lub częściowo zasadne 40,05%. Zakres przedmiotowy skarg na 
przestrzeni ostatnich kilku lat nie ulega zmianie. W dalszym ciągu prawie 40,32% dotyczyło 
wynagrodzeń za prace i innych świadczeń pieniężnych, około 22,97% stosunku pracy. Nadto 
4,81% zgłoszonych skarg dotyczyło mobbingu i dyskryminacji. 

W wyniku kontroli obejmujących zagadnienia wypłacania pracownikom należności 
ze stosunku pracy stwierdzono, że – 24,73% skontrolowanych pracodawców naruszyło przepisy 
dotyczące wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. 

W roku 2014 niewypłacanie wynagrodzenia za pracę spowodowane było głównie brakiem 
środków finansowych. Jednak zjawiska te występują w mniejszym zakresie niż w latach 
poprzednich. 

Jednocześnie należy zauważyć, że w sytuacjach, gdy niewypłacone wynagrodzenie za 
pracę, lub inne świadczenie należne pracownikowi za pracę, miało charakter bezsporny, do 
kontrolowanych pracodawców inspektorzy pracy skierowali 1 026 decyzji nakazujących wypłatę 
wynagrodzenia i innych świadczeń należnych 10 230 pracownikom na łączną kwotę 
20 991 354,80 zł. Ponadto wydano 151 poleceń, realizowanych w trakcie kontroli, mających na 
celu wypłatę zaległych należności dla 1 147 pracowników na łączną kwotę 1 733 590,74 zł. 
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Nadal w znacznej skali ujawniane są nieprawidłowości dotyczące przepisów o czasie pracy. 
Do najczęściej ustalonych nieprawidłowości należy zaliczyć: zatrudnianie pracowników powyżej 
przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieokreślenie systemu czasu 
pracy, długości okresu rozliczeniowego, prowadzenie ewidencji czasu pracy w sposób 
nieprawidłowy lub jej brak. Przyczyny naruszeń obowiązującego prawa były spowodowane 
dążeniem pracodawców do ograniczania kosztów związanych z prowadzoną działalnością 
i uniknięcie dodatkowych obciążeń finansowych związanych z zatrudnianiem pracowników 
w godzinach nadliczbowych, niedziele oraz święta jak również w dniach będących 
przekroczeniem średnio pięciodniowego tygodnia pracy (poprzez ukrywanie faktycznego czasu 
pracy) oraz nieznajomość przepisów. 

Podczas czynności kontrolnych prowadzonych w zakresie wykonywania pracy i innych zajęć 
zarobkowych przez dzieci do lat 16, stwierdzono uchybienia wynikające z braku wiedzy 
i znajomości przepisów w tym zakresie, przez podmioty zatrudniające dzieci.  

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie zorganizowane zostało szkolenie z zakresu powierzania pracy lub innych zajęć 
zarobkowych dzieciom poniżej 16 roku życia pt. „Dobre praktyki zatrudniania dzieci na planie 
zdjęciowym”. W ww. szkoleniu brało udział 19 przedstawicieli producentów filmowych 
i telewizyjnych reprezentujących 13 podmiotów działających w ww. branży.  

Szkolenie spotkało się z szerokim zainteresowaniem ze strony przedstawicieli producentów 
filmowych i telewizyjnych, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w szkoleniach związanych z ww. 
zagadnieniami. Planowana jest kontynuacja dalszego szerzenia dobrych praktyk oraz 
zaznajamiania z obowiązującymi przepisami.  

Analiza przeprowadzonych w 2014 r. kontroli pozwala stwierdzić, że stan ochrony 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praworządności w stosunkach pracy jest w dalszym ciągu 
niezadowalający. Zwłaszcza w zakresie praworządności w stosunkach pracy, skala 
nieprawidłowości dotyczących wypłaty wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy, pomimo jej spadku jest nadal niepokojąca. Jednocześnie wydaje 
sie, że instytucja, jaką jest Państwowa Inspekcja Pracy nie może być jedyną odpowiedzialną za 
taki stan rzeczy. Bowiem to w interesie społecznym leży, aby pracownik otrzymywał 
wynagrodzenie za pracę, które stanowi podstawę jego utrzymania w należnej wysokości 
i w terminie. W przeciwnym razie taki stan rzeczy przyczynia się do niezadowolenia społecznego 
i poczucia osamotnienia w zapewnieniu uprawnień konstytucyjnych. 

 
Uwzględniając skalę nieprawidłowości występujących na terenie województwa 

mazowieckiego, zasadnym jest podejmowanie działań w zakresie: 
• kontynuowania zadań nadzorczo kontrolnych w branżach charakteryzujących się 

największą skalą nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo w zakresie życia 
i zdrowia pracowników, 

• popularyzacja zadań kontrolno-prewencyjnych w branżach o najwyższym współczynniku 
wypadkowości, 

• intensyfikacja działań kontrolno-nadzorczych uwzględniających problematykę w zakresie 
zawierania umów o pracę i umów cywilno-prawnych, 

• objęcie szczególnym nadzorem zakładów, w których najczęściej występują 
nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych, 

• kontynuowanie współpracy z organami Państwowej Straży Granicznej oraz innymi 
instytucjami, w celu eliminowania zjawisk nielegalnego zatrudniania i nielegalnego 
powierzania innej pracy zarobkowej, 

• podjęcie działań w zakresie poszerzania grona odbiorców działań prewencyjnych, 
w szczególności w zakresie prowadzonych kampanii informacyjno promocyjnych. 
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VIII. 
ZAŁĄCZNIKI  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1a

       Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku
( wg wielkości zatrudnienia )

L I C Z B A 

decyzji

Wyszczególnienie w tym:

kontroli ogółem1 wstrzymania 
prac

skierowania 
pracowników do 

innych prac

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn

nakazujących 
wypłatę 

świadczeń 
pieniężnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OGÓŁEM, w tym zakłady 
o zatrudnieniu:

8 015 19 792 636 191 323 1 026 0 4 983 22 189 397

1. 1 - 9 4 220 11 241 425 111 185 450 0 2 490 11 439 187

2.  10 - 49 2 009 5 739 181 75 108 377 0 1 322 6 030 103

3.  50 - 249 968 1 855 22 3 15 179 0 634 2 772 57

4. 250 i powyżej 818 957 8 2 15 20 0 537 1 948 50

Objaśnienia do kolumn 4, 9, 10,12:

1. łączna liczba decyzji wydanych przez inspektorów pracy na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,7  ustawy o PIP;

2. liczba decyzji wydanych przez Okręgowego Inspektora Pracy na podstawie art. 11 pkt 5 ustawy o PIP;

3. liczba wystąpień skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

4.liczba polecen  skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP

Źródło: dane PIP

wniosków 
w wystąpie-

niach

decyzji 
zaprzestania 

działalności2
wystąpień3 poleceń4



 



Załącznik 1b

Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku
( wg form własności )

L I C Z B A 

decyzji

Wyszczególnienie w tym:

kontroli ogółem1 wstrzymania 
prac

skierowania 
pracowników 
do innych 

prac

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn

nakazujących 
wypłatę 

świadczeń 
pieniężnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OGÓŁEM, w tym: 8 015 19 792 636 191 323 1 026 0 4 983 22 189 397

1. Sektor publiczny1 638 956 11 1 16 19 0 387 1 535 29
ogółem, w tym własność:

1. państwowa 244 391 5 1 15 3 0 121 498 5

2. samorządowa 372 559 6 0 1 16 0 254 1007 22

3. mieszana 22 6 0 0 0 0 0 12 30 2

2. Sektor prywatny2 7 377 18 836 625 190 307 1 007 0 4 596 20 654 368
ogółem, w tym własność:

1. prywatna krajowa 6206 16320 572 163 267 829 0 3832 17426 335

2. prywatna zagraniczna 723 1261 20 12 6 39 0 482 2050 16

3. prywatna mieszana 448 1255 33 15 34 139 0 282 1178 17

Objaśnienia dot. kolumny 2:
1/ 

sektor publiczny  obejmuje podmioty stanowiące własność państwową, jednostek samorządu terytorialnego oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego;
2/
 sektor prywatny  obejmuje podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową, zagraniczną oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego;

3/ 
sektor mieszany zrównoważony  obejmuje własność mieszaną między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego.

Objaśnienia do kolumn 4, 9, 10,12:

1. łączna liczba decyzji wydanych przez inspektorów pracy na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,7  ustawy o PIP;

2. liczba decyzji wydanych przez Okręgowego Inspektora Pracy na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o PIP;

3. liczba wystąpień skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

4.liczba polecen  skierowanych przez inspektora pracy na podstawie art.11 pkt 8 ustawy o PIP

Źródło: dane PIP 

decyzji 
zaprzestania 

działalności2
wystąpień3

wniosków 
w wystąpie-

niach
poleceń4



 



Załącznik 2a

       Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku
( wg wielkości zatrudnienia )

L I C Z B A 

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

Wyszczególnienie w tym:

ogółem
objętych 

mandatami

zawartych we 
wnioskach do 

sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

nałożonych 
mandatów

skierowan
ych 

wniosków 
do sądu

zastosowanyc
h środków 

wychowawczy
ch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym zakłady o 
zatrudnieniu:

8 622 6 047 1 000 1 575 2 282 254 947 56

1. 1 - 9 5 191 3 634 656 901 1 309 173 505 35

2.  10 - 49 2 151 1 588 199 364 609 48 229 7

3.  50 - 249 755 490 110 155 219 20 103 12

4. 250 i powyżej 525 335 35 155 145 13 110 2

Źródło: dane PIP

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach



 



Załącznik 2b

Dane statystyczne z działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku
( wg form własności )

L I C Z B A 

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

Wyszczególnienie w tym:

ogółem
objętych 

mandatami

zawartych we 
wnioskach do 

sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

nałożonych 
mandatów

skierowanych 
wniosków do 

sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym: 8 622 6 047 1 000 1 575 2 282 254 947 56

1. Sektor publiczny a 275 114 30 131 52 14 81 3
ogółem, w tym własność:

1. państwowa 101 38 8 55 17 2 32 0

2. samorządowa 164 71 21 72 31 11 46 3

3. mieszana 10 5 1 4 4 1 3 0

2. Sektor prywatnyb 8 346 5 933 970 1 443 2 230 240 865 52
ogółem, w tym własność:

1. prywatna krajowa 7182 5193 754 1235 1917 198 724 44

2. prywatna zagraniczna 630 406 108 116 179 23 78 4

3. prywatna mieszana 534 334 108 92 134 19 63 4

3.
Sektor mieszany 
zrównoważony c 

4. Nieokreślona własność 1 0 0 1 0 0 1 1

Objaśnienia dot. kolumny 2:
a/ 

sektor publiczny  obejmuje podmioty stanowiące własność państwową, jednostek samorządu terytorialnego oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego;
b/

 sektor prywatny  obejmuje podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową, zagraniczną oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego;
c/ 

sektor mieszany zrównoważony  obejmuje własność mieszaną między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego.

Źródło: dane PIP 

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach


