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Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym ponad 95 lat temu, sprawującym 
nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 
Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole. Działalności 
kontrolno-nadzorczej, 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, a nadzór nad PIP sprawuje Rada Ochrony 
Pracy, powoływana przez Marszałka Sejmu. 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 2015”, 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 2015 realizowano kolejny 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 2015 
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 2015 r. kontynuowano realizację rozpoczętych w roku ubiegłym 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 
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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 2015 r., prowadzono kontrole stanowiące odpowiedź na najpilniejsze 
bieżące potrzeby w sferze egzekwowania uprawnień pracowniczych i zapewnienia właściwych 
warunków pracy oraz wynikające bezpośrednio z zapisów ustawowych bądź związane 
z koniecznością stałego monitorowania sytuacji w wybranych obszarach ochrony pracy. 
Prowadzone były m.in. kontrole wynikające ze zgłaszanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie skarg i wniosków (głównie skarg na pracodawców) oraz 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 2015 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 obowiązywania ponadzakładowych 
układów zbiorowych pracy, do których przez ponad 5 lat nie były zawierane protokoły dodatkowe 
oraz nie wpływały do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego ds. pracy informacje o ich 
rozwiązaniu lub wypowiedzeniu. Sprawdzano przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp 
w zakładach usług gastronomicznych. 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. Podstawową 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, a także 
organizacji, analiz i informatyki oraz finansowo-księgowa. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 
2015 r., zatrudnionych było 256 pracowników (254,2 etatów), w tym: 94 pracowników 
w oddziałach terenowych. Na stanowiskach wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne 
zatrudnionych było 161 osób, 18 osób przygotowywało się do wykonywania zadań inspektorskich, 
a 36 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, 14 osób na stanowiskach 
administracyjnych oraz 6 osób na stanowiskach obsługi. 



5 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA  

I PREWENCYJNA  

INFORMACJE OGÓLNE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2015 r. 

7 
 

1. Wprowadzenie 

Na terenie objętym nadzorem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, na dzień 31 
grudnia 2015 r. zarejestrowanych było ponad 811,2 tys. podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą. W aglomeracji warszawskiej zarejestrowano 557,6 tys. podmiotów gospodarczych. 
Podmioty objęte nadzorem oddziałów terenowych okręgu warszawskiego stanowią ok. 31,26% 
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 811,2 5,17 tys. 

1. Warszawa 557,6 6,00 tys. 

2. Oddział Radom 76,6 3,30 tys. 

3. Oddział Siedlce 57,4 4,10 tys. 

4. Oddział Płock 40,0 3,64 tys. 

5. Oddział Ostrołęka 42,3 4,23 tys. 

6. Oddział Ciechanów 37,3 6,21 tys. 

W obowiązującej w OIP w Warszawie strukturze nadzoru na jednego inspektora pracy 
wykonującego czynności kontrolne przypada średnio ponad 4,9 tys. 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 95,02% ogółu. Druga grupa zatrudnienia (od 10 
do 49 pracowników) obejmuje 3,9% podmiotów, trzecia (od 50 do 249 pracowników) – 0,8% 
podmiotów i wreszcie czwarta, w której są największe zakłady pracy (powyżej 250 pracowników) 
obejmuje niespełna 0,28% podmiotów. 
 

l.p. Wyszczególnienie 
Liczba podmiotów 

(w tys.) 

Liczba podmiotów 

(% ogółu) 

 Ogółem  

w tym o zatrudnieniu: 
811,2 - 

1. do 9 pracowników 770,8 95,02 

2. od 10 do 49 pracowników 31,6 3,90 

3. od 50 do 249 pracowników 6,5 0,80 

4. powyżej 250 pracowników 2,3 0,28 

* 

2. Działalno ść kontrolna w roku sprawozdawczym 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy OIP w Warszawie przeprowadzili łącznie 7 714 
kontroli w 6 108 podmiotach gospodarczych, w których pracowało blisko 1 326 tys. osób, przy 
czym w 265 kontrolach uczestniczyło co najmniej dwóch inspektorów - konieczność taka wynikała 
z wielkości zakładu, bądź złożoności badanej problematyki. Ponadto w 464 przypadkach 
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 
(51,88% objętych kontrolą podmiotów gospodarczych), a następnie odsetek ten zmniejszał się aż 
do 8,95% przy pracodawcach zatrudniających 250 i więcej pracowników.  

Kontrole przeprowadzone w 2015 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: 7 714 464 6 750 1 130 542 

do 9 zatrudnionych  3 987 463 3 502 12 815 

od 10 do 49 zatrudnionych 1 839 1 1 744 36 765 

od 50 do 249 zatrudnionych 1 045 - 900 102 255 

250 i więcej zatrudnionych 843 - 604 978 707  

 

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

• handlu i napraw (22,58% objętych kontrolą pracodawców), 
• budownictwa oraz budownictwa ogólnego i inżynierii lądowej (19,51% objętych kontrolą 

pracodawców), 
• przetwórstwa przemysłowego (14,01% objętych kontrolą pracodawców). 
Podczas kontroli tych podmiotów wydano najwięcej decyzji (74,95% ogółu decyzji, w tym 

61,28% ogółu decyzji płatniczych oraz 93,14% ogółu decyzji wstrzymujących pracę lub 
eksploatację maszyn i urządzeń) i wniosków wystąpień (ok. 50,43% wszystkich wniosków ujętych 
w wystąpieniach), aby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. 

Zakres ujawnionych nieprawidłowo ści w poszczególnych zakładach w latach 2012 – 2015 

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

Odsetek ogółu skontrolowanych zakładów w 2015 r. 20% 17% 33% 30% 

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% 

 
* 



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2015 r. 

9 
 

W roku 2015 wydano ogółem ponad 19,2 tys. decyzji (w porównaniu z rokiem 2014 mniej 
o 3,1%) oraz ponad 22 tys. wniosków w wystąpieniach (o 0,15% mniej niż w roku 2014).  
W porównaniu z rokiem 2014, o 10,31% zwiększyła się liczba decyzji ustnych wydanych w trakcie 
kontroli, a o 72,73% zwiększyła się liczba poleceń wydanych w trakcie kontroli. W roku 2015 
nałożono o 1,06% więcej mandatów. W porównaniu do roku 2014 o 3,77% wzrosła liczba 
wniosków do sądu. 

Porównanie podstawowych działa ń inspektorskich w latach 2012-2014  

Wyszczególnienie 2015 r. 2014 r. 2013 r. 2012 

Liczba przeprowadzonych kontroli 7 714 8 015 8107 8 147 

Liczba kart ZN (podjęte czynności niezakwalifikowane jako 
kontrole) 

464 376 0 0 

Liczba wydanych decyzji 19 178 19 792 18 983 20 265 

Liczba decyzji wstrzymujących 714 636 606 624 

Liczba decyzji skierowujących 210 191 129 138 

Liczba wniosków w wystąpieniach 22 070 22 189 22 599 25 194 

Liczba poleceń 359 397 255 256 

Liczba nałożonych mandatów 2 316 2 282 2 220 2 146 

Kwota grzywny (w tys.) 2 728 2 783 zł 2 688 zł 2 663 zł 

Liczba wniosków do sądu 261 254 293 310 

 

* 

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 2015 r. inspektorzy 
pracy wydali ogółem 19 178 decyzji , w tym 18 119 decyzji dotyczących bhp i 1 059 decyzji 
płacowych.  

Struktura wydanych decyzji 
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W wyniku ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy inspektorzy pracy wydali 714 decyzji wstrzymania prac, w 1 przypadku nakazano 
wstrzymanie działalności, a 210 decyzjami skierowano do innych prac 482 pracowników. Ponadto 
w ramach przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 386 decyzji wstrzymujących 
eksploatację maszyn oraz 113 decyzji zakazujących wykonywania prac. Wydano również 7 900 
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 

Podczas kontroli prowadzonych w 2015 r., inspektorzy pracy w kontrolowanych 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 1 059 
decyzji nakazujących wypłatę 9 442 pracownikom należnych świadczeń, na łączną kwotę 
24 028 092,66 zł. W pozostałych przypadkach ujawnione uchybienia regulowano w trybie 
wystąpień kierowanych do pracodawców. 
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Struktura decyzji dotycz ących świadcze ń należnych pracownikom 

 

W zakresie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, wydane decyzje dotyczyły 
najczęściej niewypłacenia wynagrodzenia (69% wszystkich decyzji płacowych wydanych 
w 2015 r.), niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop (6% wszystkich 
decyzji płacowych wydanych w 2015 r.) oraz niewypłacenia lub obniżenia wynagrodzenia za czas 
choroby (6% decyzji płacowych wydanych w 2015 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 2015 r. wniesiono do Okręgowego Inspektora Pracy 40 odwołań od decyzji organów PIP 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, 14 wniosków o przywrócenie terminu do 
wniesienia odwołania, 2 wnioski o stwierdzenie nieważności decyzji organów PIP oraz 1 wniosek 
o wstrzymanie wykonania decyzji. W 14 przypadkach przedmiotem odwołania były decyzje 
płacowe, w 11 przypadkach – rozstrzygnięcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
zaskarżono także 15 decyzji dotyczących umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników 
wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 

W wyniku przeprowadzonych postępowań odwoławczych Okręgowy Inspektor Pracy 
utrzymał w mocy 4 decyzje płacowe, 2 decyzje z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W 6 przypadkach rozstrzygnięcia organu I instancji zostały uchylone w całości w tym: jedna 
decyzja o charakterze płacowym, 4 decyzje z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, 1 decyzja 
dotycząca umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Przedmiotowe decyzje zostały 
uchylone przez organ odwoławczy w całości i umorzono postępowanie organu  I instancji.  

Organ II instancji uchylił i przekazał do ponownego rozpatrzenia 4 decyzje, z których 
1 decyzja dotyczyła wypłaty świadczeń, 3 decyzje dotyczyły materii bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  

Dwie decyzje z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 5 decyzji płacowych zostało 
uchylonych w całości i nadano im nową treść. 

Siedemnaście odwołań wniesiono po upływie wymaganego terminu – organ II instancji wydał 
w tym zakresie postanowienia o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania.  
W następstwie wniosków o przywrócenie terminu - w 14 przypadkach Okręgowy Inspektor Pracy 
w Warszawie wydał postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. 
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Okręgowy Inspektor Pracy prowadził w 2015 r. 2 postępowania w sprawie stwierdzenia 
nieważności decyzji. W jednym przypadku organ odwoławczy stwierdził nieważność 
zaskarżonych decyzji, natomiast w drugim przypadku Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie 
wydał decyzję o odmowie stwierdzenia nieważności. 

* 

6. Skargi na decyzje organów Pa ństwowej Inspekcji Pracy 

W roku 2015 zostały wniesione 2 skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na: 
decyzję Okręgowego Inspektora Pracy(1 skarga) i czynności kontrolne inspektorów pracy 
(1 skarga).  

W zakresie rozstrzygnięć dokonanych przez WSA należy zauważyć, iż w 2 przypadkach 
oddalono skargi, w 1 przypadku skarga została odrzucona przez sąd, natomiast w 1 przypadku 
postępowanie zostało umorzone przez sąd administracyjny. W odniesieniu do 1 skargi 
postępowanie sądowo-administracyjne nie zostało zakończone w 2015 r. 

 

Rozstrzygni ęcia WSA w roku 2015 

0

1

2

skargi oddalone

skargi odrzucone

skargi uwzględnione

postępowanie umorzone

skargi nie rozpoznane

 

W 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie sądowo-administracyjne przed Naczelnym 
Sądem Administracyjnym zainicjowane skargą wniesioną w roku 2014 przez pracodawcę.  

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 14 maja 2015 r. (II GSK 938/14 ) oddalił 
przedmiotową skargę kasacyjną. W powyższej sprawie postępowanie administracyjne i sądowo-
administracyjne zostało zainicjowane poprzez wydanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej 
w transporcie drogowym. 

W roku 2015 do Naczelnego Sądu Administracyjnego została wniesiona 1 skarga kasacyjna 
przez pracodawcę.  W niniejszej sprawie postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne 
zostało zainicjowane poprzez złożenie skargi przez pracodawcę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego na czynności kontrolne inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie. Przedmiotowa skarga nie została jeszcze rozpatrzona przez Sąd. 

* 
7. Egzekucja administracyjna 

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, Państwowa 
Inspekcja Pracy prowadzi od 2001 r. 
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W 2015 r. inspektorzy pracy w związku ze stwierdzeniem niewykonania 322 decyzji wydali 
ogółem 108 upomnień, w których wzywano 85 pracodawców do wykonania nałożonego nakazem 
obowiązku - z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, w tym: 

• 56 upomnień wydano w związku z niewykonaniem 214 decyzji płacowych, 
• 52 upomnienia wydano w związku z niewykonaniem 108 decyzji związanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Efekt przyniosło 25 upomnień, w wyniku których zrealizowano ogółem 58 decyzji, w tym 9 
upomnień dotyczących 21 decyzji płacowych oraz 16 upomnień, wskutek których zrealizowano 37 
decyzji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

W wyniku ustaleń kontroli sprawdzających wykonanie decyzji ujętych w upomnieniach w 21 
przypadkach wszczęto egzekucję administracyjną - 18 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 17 pracodawców. 
W 1 przypadku pracodawca wniósł zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej (na 
dzień 31.12.2015 r. rozpatrywanie zarzutu pozostawało w toku).  

W związku z niewykonaniem 76 decyzji dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń oraz 7 
decyzji z zakresu bhp, w stosunku do 17 pracodawców organ egzekucyjny wydał postanowienia 
o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na ogólną kwotę 131 000 zł.  

W 2015 r. wpłynęły 2 zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, 
na dzień 31.12.2015 r. ich rozpatrywanie pozostawało w toku.   

Należy stwierdzić, że w 2015 r. liczba wystawionych dla zobowiązanych tytułów 
wykonawczych o charakterze niepieniężnym uległa zmniejszeniu w stosunku do lat poprzednich - 
wystawiono ogółem  21 tytułów (dla porównania: w 2013 r. wystawiono 39 tytułów, w 2014 r. - 30). 
W 2015 r. wydano  21 postanowień o nałożeniu grzywny (dla porównania: w 2014 r. wydano 34 
postanowienia, w 2013 r. - 39). 

W okresie sprawozdawczym wzrosła liczba tytułów wykonawczym o charakterze pieniężnym 
skierowanych do naczelników urzędów skarbowych - wystawiono łącznie 84 tytuły na kwotę 
154 901,98 zł, w tym: 22 tytuły - na grzywny w celu przymuszenia na kwotę 153 000,00 zł łącznie, 
21 tytułów - na opłaty za wydanie postanowień o nałożeniu grzywien - łączna kwota 1 428,00 zł 
i 41 tytułów wykonawczych - na koszty upomnień w kwocie 473,98 zł ogółem (dla porównania: 
w 2014 r. wystawiono ogółem 44 tytuły na łączną kwotę 148 273,60 zł, w 2013 r. - 81 tytułów na 
kwotę 220 928,80 zł ogółem).   

* 
8. Wyst ąpienia i wnioski inspektorów pracy 

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy, inspektorzy pracy skierowali 
22 070 wniosków (o 0,55% mniej w porównaniu z rokiem 2014) zawartych w 4 918 wystąpieniach. 
Wystąpienia i wnioski skierowane były do 4 417 pracodawców. Ponad 15,7 tys. (71,14%) 
wydanych wniosków regulowało zagadnienia prawnej ochrony pracy. Pozostałe (28,86%) 
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 – 33,4% wniosków wystosowanych do 42,9% kontrolowanych zakładów; 
• wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń – 14,2% wniosków wystosowanych do 23,5% 

zakładów; 
• czasu pracy – 13,9% wniosków wystosowanych do 23,8% zakładów; 
• urlopów pracowniczych – 2,4% wniosków wystosowanych do 5,3% zakładów; 
• przygotowania do pracy – 19,4% wniosków wystosowanych do 31,4% zakładów. 
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Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych wniosków 

 

* 
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 2015 r. inspektorzy pracy wydali 
359 poleceń (o ok. 10% mniej niż w roku 2014). Wydawane polecenia dotyczyły głównie 
nieprawidłowości z zakresu stosunku pracy oraz wynagrodzeń i innych świadczeń należnych 
pracownikom. Realizując polecenia pracodawcy wypłacili 1 315 pracownikom należne 
wynagrodzenia i inne świadczenia w łącznej kwocie 1 544 618,70 zł.  

Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych poleceń 

 

* 

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

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w 2015 r., inspektorzy pracy ujawnili 8 893 
wykroczeń przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową. Następstwem stwierdzonych 
nieprawidłowości było skierowanie przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie 265 wniosków o ukaranie do sądu, nałożonych zostało 2 316 mandatów na łączną 
kwotę 2 728 310 zł.oraz wydano 1091 środków wychowawczych. 
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Najczęściej wykroczenia dotyczyły naruszenia przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy (art. 283 kp) – 56,27% ogółu popełnionych wykroczeń. Wykroczenia dotyczące 
niewypłacenia wynagrodzenia za pracę, nieudzielania urlopów wypoczynkowych, niewydania 
świadectwa pracy (art. 282 kp) stanowiły 24,11% ogółu wykroczeń, a wykroczenia dotyczące 
naruszenia przepisów o czasie pracy (art. 281 kp) – 13,84% 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: 

8 893 936 6 256 1 701 

- art. 281 kp 1 231 77 950 204 

- art. 282 kp 2 144 235 1 490 419 

- art. 283 kp 5 004 342 3 778 884 

- ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy 483 268 29 186 

- ustawy o ZFŚS 27 14 6 7 

- ustawy o zatr. pracowników 
tymczasowych 3 - 3 - 

- ustawy o  1 - - 1 

Wnioski o ukaranie 
W wyniku kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym skierowano 261 wniosków 

o ukaranie do sądów, zawierających 936 wykroczeń.  

Rozstrzygnięcia sądów karnych 
Z przesłanych 261 wniosków o ukaranie sądy rozpatrzyły 177 wniosków, w tym 158 

rozstrzygnięć zapadło w formie wyroków nakazowych, 9 orzeczeń zostało wydanych po 
przeprowadzeniu rozprawy. 

W wyniku wydanych rozstrzygnięć, w formie wyroków nakazowych,  158 obwinionych zostało 
uznanych winnymi zarzucanych im czynów, z czego wobec  154 została orzeczona kara grzywny 
a wobec 4 kara nagany. W odniesieniu do 2 obwinionych postępowanie zostało umorzone. 
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Łączna kwota grzywien, nałożonych na obwinionych o popełnienia wykroczenia wyniosła 
454 400 zł. 

Głównym działaniem podejmowanych przez inspektorów pracy na rzecz eliminowania 
niekorzystnego orzekania przez sądy karne było składanie przez inspektorów pracy sprzeciwów 
od wyroków nakazowych, apelacji od wyroków sądów I instancji a także zażaleń na 
postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania karnego. Powodem złożonych 
środków odwoławczych była zbyt niska kara grzywny wymierzona wobec obwinionych, 
uniewinnienie obwinionych od popełnienia zarzucanych czynów a także odmowa wszczęcia 
postępowania ze względu na przedawnienie karalności zarzucanych we wnioskach o ukaranie 
czynów. 
Przykład rozstrzygnięć sądów karnych w sprawach o wykroczenia: 

Do sądu rejonowego w Warszawie został skierowany wniosek o ukaranie przeciwko osobie 
działającej w imieniu pracodawcy (obywatela Francji), obwinionej o nieopłacenie składek na konto 
Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych. Z uwagi na fakt, iż 
obwiniony na stałe przebywał poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jego dane personalne 
zostały pozyskane drogą elektroniczną od pracownika kontrolowanego podmiotu. Do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie w dniu 29 stycznia 2015 r. zostało doręczone zarządzenie 
o zwrocie wniosku o ukaranie z powodu braków formalnych. Jednocześnie Sąd zobowiązał 
oskarżyciela publicznego do przedłożenia dokumentu urzędowego (np. z bazy CEL), 
potwierdzającego pełne dane personalne i adresowe osoby podejrzanej o popełnienie 
wykroczenia, gdyż  w ocenie Sądu, dane uzyskane poprzez wiadomość email nie czynią zadość 
tym wymaganiom. W odpowiedzi na ww. zarządzenie inspektor pracy wyjaśnił, iż nie jest w stanie 
zrealizować przedmiotowego zarządzenia, z uwagi na fakt, iż obwiniony jest obywatelem Francji 
i nie widnieje w bazie CEL a z uwagi na fakt, iż nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, nie ma 
możliwości pozyskania powyższych danych osobiście od obwinionego. Wobec niezrealizowania 
przez inspektora pracy zarządzenia Sądu, 27 lutego 2015 r. Sąd postanowił odmówić wszczęcia 
postępowania w przedmiotowej sprawie, uznając, że braki formalne wniosku o ukaranie 
uniemożliwiają wszczęcie postępowania wobec obwinionego. Na przedmiotowe postanowienie 
oskarżyciel publiczny złożył w ustawowym terminie zażalenie, zarzucając powyższemu 
rozstrzygnięciu naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 57 § 2 pkt 1 kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia. Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 
w przedmiotowej sprawie z uwagi na fakt ustania karalności wykroczeń, zarzucanych 
obwinionemu we wniosku o ukaranie. Sąd Okręgowy w dniu 28 kwietnia 2015 r., wydał 
postanowienia w sprawie przedmiotowego zażalenia, uchylił zaskarżone przez inspektora pracy 
postanowienie i przekazał sprawę do rozpoznania sądowi rejonowemu. W dniu 24 września 
2015r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynął wyrok nakazowy, uznający 
obwinionego za winnego wszystkich zarzucanych mu czynów i nakładający na niego 3 000 zł 
grzywny. 

Post ępowanie mandatowe 
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Warszawie nałożyli 2 316 mandatów karnych, na łączną kwotę 2 728 310 zł. 
Średnia kwota mandatu wyniosła 1 178 zł. Łączna liczba wykroczeń zawartych w mandatach 

wynosiła 6256. W okresie sprawozdawczym nie został uchylony żaden mandat. 

Środki wychowawcze 
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. inspektorzy pracy zastosowali 

1091 środków wychowawczych. Łączna liczba wykroczeń zawartych w środkach wychowawczych 
wynosiła 1 701. 

 

W 2015 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 prokuratur ą i sądami 
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. inspektorzy pracy skierowali do 

prokuratury 43 zawiadomie ń o podejrzeniu popełnienia przestępstwa dotyczących 88 czynów .  

Zestawienie naruszenia artykułów typizujących przestępstwa w zawiadomieniach do prokuratury: 
• z art. 218 § 1 a kk - 10 przestępstw, 
• z art. 218 § 3 – 1 przestępstwo, 
• z art. 219 kk – 7 przestępstw, 
• z art. 220 §1 kk - 20 przestępstw, 
• z art. 225 § 2 kk - 35 przestępstw, 
• z art. 270 kk – 2 przestępstwa, 
• z art. 271 kk - 4 przestępstwa, 
• z ust. O doz. Tech – 3 przestępstwa 
• z innych art. – 6 przestępstw. 

z art. 218 § 1a kk 

z art. 218 § 3 kk 

z art. 219 kk 

z art. 220 § 1 kk 

z art. 225 § 2 kk 

z art. 270 kk 

z art. 271 kk 

z ust. O doz. Tech.

z innych art.

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zawierały: 

• 43 wnioski złożone w trybie art. 49 § 3 a kpk, 
• w trybie art. 49 § 3 a kpk nie kierowano wniosków w odrębnym piśmie, 
• w 43 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 

W okresie sprawozdawczym Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie został 
poinformowany o 36 przypadkach wszczęcia postępowania przygotowawczego.  

Prokuratura skierowała 6 aktów oskarżenia do sądu, nie odnotowano żadnego zawieszenia 
postępowania sądowego.  
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Współpraca z s ądami oraz prokuratur ą: 
W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 –116 razy, policji - 250 
razy oraz prokuratury – 77 razy. 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
przeprowadzili 27 kontroli na wniosek prokuratury. 

W kwietniu 2015 r. w siedzibie Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie z prokuratorami prokuratur 
rejonowych okręgu Warszawa Praga. Spotkanie miało na celu podsumowanie dotychczasowej 
współpracy w zakresie postępowań karnych w sprawach dotyczących przestępczości przeciwko 
osobom wykonującym pracę zarobkową. Przedmiotem spotkania było także ustalenie nowych 
zasad współpracy, których zadaniem będzie usprawnienie przekazywania przez OIP Warszawa 
dokumentacji, przede wszystkim dotyczącej wypadków przy pracy. Na zakończenie spotkania 
podsumowano dotychczasową współpracę między naszymi instytucjami, która do tej pory układa 
się prawidłowo i efektywnie. Wypracowane koncepcje umożliwią zacieśnienie i poprawę 
współpracy między urzędami. 

W dniu 18 czerwca 2015r. odbyła się narada szkoleniowa w siedzibie Rady Regionalnej 
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Ostrołęce. Głównym celem spotkania 
było omówienie zagadnień z zakresu postępowań karnych w sprawach pracowniczych przez 
prokuratorów, zmian w kodeksie postępowania karnego oraz przestępstw związanych 
z naruszaniem przepisów bhp 

W grudniu 2015 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie został 
przeprowadzony cykl szkoleń dla inspektorów naszego Okręgu,  mających na celu poszerzenia 
zakresu wiedzy inspektorów pracy z dziedziny postępowania karnego w związku ze zmianami, 
które weszły w życie wraz z nowelizacją kodeksu postępowania karnego w lipcu 2015 r. Szkolenia 
były prowadzone przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 

* 
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 2015, inspektorzy pracy 
przeprowadzili 55 kontroli, w tym 29 kontroli sprawdzających. Najczęściej stwierdzone 
nieprawidłowości w zakresie prawa pracy dotyczyły: 

• nie określenia  przez pracodawcę w obwieszczeniu systemu i rozkładu czasu pracy oraz 
przyjętych okresów rozliczeniowych  

• nie udostepnienia pracownikom przepisów dotyczących równego traktowania 
w zatrudnieniu 

• nie prowadzenia indywidualnych kart czasu pracy dla pracowników  
• prowadzenie akt osobowych pracowników niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa pracy 
• nie informowaniu pracowników na piśmie (art. 29 § 3 Kodeksu pracy), o warunkach 

zatrudnienia, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nieprawidłowości dotyczyły najczęściej : 
• nie udokumentowania oceny ryzyka zawodowego, 
• nie przeprowadzenia badań i pomiarów stężeń substancji chemicznych występujących na 

stanowisku spawacz, 
• brak pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
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• nie wyznaczenia i nie przeszkolenia osoby do udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, 

• brak oznaczenia wyłącznika głównego gazu, 
• nie oznaczono nośności półek magazynowych, 
• nie prowadzono indywidualnych kart przydziału odzieży roboczej, 
• nie oznaczono dróg komunikacji pieszej, 
• nie prowadzono dokumentacji eksploatacyjnej dla spawarek MIG 330, w której 

odnotowywano by przeglądy, konserwacje i naprawy, 
• dopuszczania pracowników bez aktualnych okresowych badań lekarskich, 
• dopuszczenie do pracy pracowników bez wstępnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz wstępnego instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego, 
• dopuszczenie do pracy pracowników bez okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 
• nie ustalenia rodzaju środków ochrony indywidualnej i obuwia roboczego oraz 

przewidywanych okresów używalności. 

Z analizy przeprowadzonych kontroli wynika , iż stosowanie art. 37 a ustawy o PIP jest 
skutecznym krokiem w celu poprawy praworządności oraz bezpieczeństwa i higieny warunków 
pracy w zakładach . Działania nierepresyjne w określonych przypadkach są bardzo skuteczne, 
ponieważ w krótkim okresie czasu osiąga się efekty przywracające stan praworządności 
i bezpieczeństwa warunków pracy w kontrolowanych zakładach. Kontrole zakończone 
odebraniem oświadczenia  miały również skutek prewencyjny , gdyż pracodawcy wobec których 
odstępowano od stosowania środków prawnych  zgodnie ze złożonym oświadczeniem usunęli 
stwierdzone nieprawidłowości  - co stwierdzono w 29 przeprowadzonych rekontrolach. 

* 
13. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku 

W roku 2015  inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie skierowali do 
właściwych sądów pracy łącznie  4  pozwy  o ustalenie istnienia stosunku pracy, na rzecz 5 osób 
wykonujących pracę w warunkach określonych w art. 22 §1 k.p. na podstawie umów 
cywilnoprawnych. W tym na rzecz 3 osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia oraz 2 osób 
wykonujących pracę w warunkach określonych w art. 22 §1 k.p. bez potwierdzenia na piśmie 
rodzaju i warunków umowy. 
Powództwa skierowane zostały przeciwko 4 pracodawcom, w tym przeciwko 2 pracodawcom 
zatrudniającym osoby na podstawie umowy zlecenia oraz 2 pracodawcom, którzy nie zawarli 
żadnej umowy z osobami świadczącymi pracę. W postępowaniu przed sądem pracy zapadły 4 
wyroki – w tym 2 wyroki zaoczne. Rozstrzygnięcia sądów są następujące: 3 wyroki ustalające 
stosunek pracy, w tym 2 prawomocne i 1 nieprawomocny oraz  1 wyrok oddalający powództwo, 
który jest prawomocny. We wszystkich 3 przypadkach sądy ustaliły istnienie stosunku pracy na 
rzecz 3 osób. 

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 

4 5 4 3 0 2 0 

a) −  0 

b) −  0 

c) −  0 

d) −  3 

e) −  1 

f) −   0 

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. 
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14. Skargi i wnioski  

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie, w tym do Oddziałów, zgłoszonych zostało 8326 skarg i wniosków. W roku ubiegłym 
w tym samym okresie wpłynęło 6988 skarg i wniosków. Nastąpił zatem wzrost ilości zgłaszanych 
skarg. W wyniku skarg przeprowadzono 4272 kontrole. 

 

 

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

 2015 2014 2013 2012 

Warszawa 5157 4397 5363 4856 

Ciechanów 293 360 359 425 

Płock 549 364 297 363 

Radom 1045 849 831 860 

Ostroł ęka 542 456 423 556 

Siedlce 740 562 634 534 

 

Skargi wnoszone były najczęściej przez byłych pracowników – 3970 skargi - co stanowi 48% 
ogółu złożonych skarg; pracowników - 2728 skarg tj. ok. 33% ogółu skarg; organizacje związkowe 
- 183 skargi- co stanowi ok. 2% ogółu skarg; anonimy stanowiły ok. 17% ogółu skarg (1445 
skarg). 
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W skargach, które skierowano do OIP Warszawa w 2015 roku, zostało zgłoszonych łącznie 
17 623 problemów. W ubiegłym roku liczba zgłoszonych problemów wynosiła - 16 649 Nastąpił 
zatem wzrost ilości zgłaszanych problemów w stosunku do roku poprzedniego o 5,52%.  

Problematyka najczęściej występująca w skargach 

Problematyka zgłaszana w skargach Liczba problemów 
Odsetek badanych 

problemów* 

Wynagrodzenia i inne świadczenia 7033 39,90% 

Stosunek pracy 5037 28,58% 

Czas pracy 1275 7,23% 

Przygotowanie do pracy 790 4,48% 

Legalność zatrudnienia 724 4,10% 

Dyskryminacja, molestowanie, mobbing 606 3,43% 

Obiekty i pomieszczenia pracy, pomieszczenia 
higieniczno sanitarne, wentylacja, ogrzewanie 
i oświetlenie 

488 2,76% 

Urlopy pracownicze 376 2,13% 

Środki ochrony indywidualnej, odzież obuwie robocze 342 1,94 % 

Stanowiska, procesy pracy, procesy technologiczne, 
magazynowanie i składowanie 

312 1,77 % 

Wypadki przy pracy, choroby zawodowe - stosowanie 
środków zapobiegawczych 

194 1,10% 

Zbiorowe prawo pracy 144 0,81 % 

Pozostałe (emerytury pomostowe, niewykonanie decyzji 
organów PIP, niewykonanie prawomocnego wyroku, ) 

50 0,28 % 

Maszyny i urządzenia 46 0,26% 

Transport 46 0,26% 

Organizacja bezpiecznej pracy 42 0,23% 

Ochrona pracy młodocianych 33 0,18% 

Urządzenia i instalacje energetyczne 27 0,15% 

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 26 0,14% 

* Zamieszczone w tabeli odsetki oznaczają udział danego problemu, w ogólnej liczbie problemów zgłoszonych 
w skargach, które w  2015 r. wpłynęły do OIP Warszawa  

Z powyższego zestawienia wynika, że nadal największą część skarg stanowią skargi 
dotyczące niewypłacenia wynagrodzenia (39,9% ogólnej liczby problemów zgłoszonych 
w skargach). 

Zakres przedmiotowy skarg 
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Z ogólnej liczby 8326 skarg, które wpłynęły, za bezzasadne uznano 2022 skargi (co stanowi 
24,29%) za zasadne 1175 skarg (co stanowi 14,11 %), za częściowo zasadne 1693 skargi 
(20,33%), brak informacji co do zasadności wskazano w przypadku 3436 skarg (41,27%). 
W stosunku do roku 2014 zasadność skarg utrzymuje się na podobnym poziomie.  

Zasadno ść skarg 

 
W stosunku do 2014 r. zwiększyła się ilość skarg w pełni zasadnych (w 2014 r. 13,4%). 

Zmniejszyła się natomiast ilość skarg uznanych za częściowo zasadne (w 2014 r. 26,64%). 

Charakterystyka głównych naruszeń 
Nieprawidłowości, które są stwierdzane przez inspektorów pracy w trakcie kontroli 

przeprowadzanych na skutek skarg pracowników nie zmienia się od lat. Podobnie jak w ubiegłych 
latach, najczęściej skargi, a zatem także stwierdzane nieprawidłowości, dotyczą wypłaty 
wynagrodzeń.  

Polegają one na niewypłacaniu wynagrodzenia lub na nieterminowej wypłacie. Drugim 
przedmiotem kontroli i stwierdzanych nieprawidłowości są naruszenia przepisów z zakresu 
stosunku pracy, w tym najczęściej powtarzającym się jest brak potwierdzenia na piśmie zawartej 
z pracownikiem umowy o pracę. Kolejnym przedmiotem są nieprawidłowości w zakresie czasu 
pracy polegające na zatrudnianiu pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku 
dobowym, tygodniowym, nieprowadzeniu lub nierzetelnym prowadzeniu ewidencji czasu pracy, 
zatrudnianiu pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych przeciętnie 
w tygodniu i  w roku kalendarzowym, zatrudnianiu pracowników powyżej przeciętnie 5 dni 
w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, niezapewnieniu dnia wolnego w zamian za pracę 
w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy, nieudzieleniu przerwy wliczanej do czasu 
pracy. Wiele nieprawidłowości inspektorzy pracy stwierdzili w zakresie przygotowania do pracy. 
Podobnie jak w latach poprzednich, największą grupę stanowiły nieprawidłowości związane 
z brakiem wymaganych badań lekarskich i szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Efekty uzyskane w wyniku badania skarg 

W wyniku przeprowadzonych 3996 kontroli dotyczących badania zasadności skarg 
i wniosków oraz stwierdzonych naruszeń przepisów prawa pracy, inspektorzy pracy wydali: 

• 993 nakazy zawierające 2028 decyzji, 
• Skierowali 1881 wystąpień zawierających 5320 wniosków, 
• Nałożyli 911 mandatów za 1831 wykroczeń – na łączną kwotę 1 077 100 zł 
• Skierowali 70 wniosków do sądu zawierających 193 wykroczenia. 
W wyniku zastosowanych środków prawnych, inspektorzy pracy na rzecz pracowników 

wyegzekwowali łączną kwotę 4 353 041 zł. 
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W badanym okresie naruszenie obowiązujących przepisów prawa pracy ujawniono 
szczególnie w zakresie: 
• wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy, tj.: 

- niewypłacenie wynagrodzenia za pracę, 
- nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia, 
- niewypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, 
- niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 

• czasy pracy, tj.: 
- niezapewnienie pracownikom 11 godzinnej przerwy na odpoczynek w każdej dobie, 
- nieprowadzenie i nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, 
- zatrudnianie pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin przeciętnie w tygodniu, 
- zatrudnianie pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie 

rozliczeniowym, 
- nieudzielenie przerwy wliczanej do czasu pracy, 

• stosunku pracy, tj.: 
- brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, 
- zawarcie umowy zlecenia w warunkach, w których zgodnie z art. 22  § 1 kp. powinna 

być zawarta umowa o pracę, 
- nieprawidłowości w  treści świadectwa pracy, 
- niewydanie świadectwa pracy, 

• przygotowania do pracy, tj.: 
- brak szkoleń w zakresie bhp – szkolenie wstępne -instruktaż ogólny, 
- brak wstępnych badań lekarskich, 

• legalności zatrudnienia: 
- niezgłoszenie do ubezpieczenia społecznego osoby zatrudnionej, 
- powierzenie  wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu wymaganego 

zezwolenia na pracę, ewentualnie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (art. 114 ust. 
1, art. 126 ustawy o cudzoziemcach) bądź zezwolenia na pobyt czasowy określonego 
w art. 127 lub 142 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach, 

• dyskryminacji, molestowania, mobbingu. 
 

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

W 2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęło łącznie 567 skarg, 
w których poruszano problem mobbingu i nierównego traktowania w zatrudnieniu. W 426 
skargach sygnalizowano problem mobbingu, a w 141 nierównego traktowania. Skargi, których 
przedmiotem był mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, stanowiły 6,86 % ogólnej liczby 
skarg, które wpłynęły do OIP Warszawa. Wśród rozpatrzonych skarg dotyczących mobbingu za 
zasadne uznano 9 skarg, w przypadku nierównego traktowania w zatrudnieniu za zasadne 
uznano 11 skarg. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił wzrost ilości skarg dotyczących 
dyskryminacji i mobbingu, przy czym ilość skarg uznanych za zasadne pozostała na podobnym 
poziomie. 

Skargi Ogółem Dotyczące mobbingu 
Dotyczące 

dyskryminacji 

Zasadne 
20 

(3,53%) 
9 

(2,11%) 
11 

(7,80%) 

Bezzasadne 
190  

(33,50%) 
125 

(29,34%) 
65 

(46,09%) 

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

357  
(62,96%) 

292 
(68,54%) 

65 
(46,09%) 

Łącznie 
567  

(100%) 
426 

(100%) 
141 

(100%) 
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W skargach kierowanych do OIP dotyczących nierównego traktowania w zatrudnieniu w różny 
sposób określano przyczyny tego zjawiska. W nadesłanych do OIP w Warszawie skargach 
podniesiono, że dyskryminacja wystąpiła z następujących przyczyn: 
- odmowa zatrudnienia kandydata ze względu na wiek- w 1 przypadku (zarzut uznano 

za bezzasadny); 
- dyskryminacja przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku pracy: 

• ze względu na płeć w 3 przypadkach (zarzut w 1 przypadku uznano za bezzasadny 
w 2 przypadkach-niemożliwy do ustalenia), 

• ze względu na wiek w 6 przypadkach (zarzut w 5 przypadkach uznano za niemożliwy do 
ustalenia , w 1 przypadku sprawa jest w toku), 

• ze względu na niepełnosprawność w 2 przypadkach (zarzut w 1 przypadku uznano za 
bezzasadny, 1 sprawa jest w toku), 

•  ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość w 1 przypadku – sprawa w toku, 
• ze względu na przynależność związkową w 2 przypadkach (zarzut w 1 przypadku był 

bezzasadny w 1 w toku), 
• inne przypadki 23 - z czego 10 zarzutów bezzasadnych, 10 niemożliwych do ustalenia, 

1 sprawa zasadna, 1 w toku, 
- dyskryminacja przy kształtowaniu wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia: 

• ze względu na płeć 1 przypadek (zarzut uznano jako niemożliwy do ustalenia), 
• ze względu na wiek 5 przypadków (w 1 przypadku zarzut uznano za bezzasadny, 

w 3 niemożliwy do ustalenia  a w 1 przypadku uznano za zasadny), 
• ze względu na niepełnosprawność 2 przypadki (zarzuty uznano w 1 przypadku za 

bezzasadny a  1 niemożliwy do ustalenia), 
• ze względu na przynależność związkową 3 przypadki (w 1 przypadku zarzut uznano jako 

bezzasadny, 1 niemożliwy do ustalenia i 1 zasadny), 
• inne -88 przypadków (w 40 przypadkach zarzut uznano za bezzasadny, 27 niemożliwy do 

ustalenia, 15 w toku i 6 zasadnych), 
- dyskryminacja przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą: 

• ze względu na płeć 2 przypadki uznane jako niemożliwe do ustalenia, 
• ze względu na wiek 1 przypadek uznany jako niemożliwy do ustalenia, 
• ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość 1 przypadek uznany jako niemożliwy 

do ustalenia, 
• ze względu na przynależność związkową 2 przypadki (1 zarzut uznano za zasadny 1 za 

bezzasadny), 
• inne – 10 przypadków (w 6 przypadkach zarzut uznano za bezzasadny, 1 jako niemożliwy do 

ustalenia, 3 sprawy są w toku), 
- dyskryminacja przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 

zawodowe: 
• ze względu na wiek 1 przypadek, który został uznany za bezzasadny, 
• ze względu na orientacje seksualną 1 przypadek uznany jako niemożliwy do ustalenia, 
• ze względu na przynależność związkową 1 przypadek uznany za bezzasadny, 
• inne – 8 przypadków (zarzut w 1 przypadku uznany za bezzasadny, 5 niemożliwych do 

ustalenia, 2 w toku), 
Ponadto zgłoszono: 
- 3 przypadki molestowania (art. 183a § 5 pkt 2 kp.) z których 2 uznano jako niemożliwe do 

ustalenia , jedno w toku, 
- 6 przypadków molestowania seksualnego (art. 183a § 6 kp) , z których 2 uznano jako 

niemożliwe do ustalenia i 4 w toku. 

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 
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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 
współpracy. Inspektor pracy badający skargi dotyczące mobbingu i dyskryminacji ma zatem 
ograniczone możliwości stosowania instrumentów prawnych. 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, czego często domagają się skarżący. Zagadnienie mobbingu jest tak 
skomplikowane, że w zasadzie tylko sąd pracy może jednoznacznie stwierdzić występowanie 
tego zjawiska. 

* 
Skargi i wnioski składane przez zwi ązki zawodowe  

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęło 183 
skargi i wnioski złożone przez związki zawodowe oraz zostały przeprowadzone w związku z tym 
123 kontrole. Z ogólnej liczby 183 skarg (wg. stanu na 22.01.2016r.), za bezzasadne uznano 54 
skargi (29,50%), za zasadne 32 skargi (17,48%), za częściowo zasadne 62 skargi (33,87%), brak 
informacji co do zasadności wskazano w przypadku 35 skarg (19,12%). 

Skargi i wnioski związkowe dotyczyły łącznie 379 problemów. Zwykle jedna skarga zawierała 
kilka zarzutów naruszenia prawa.  

Problematyka zgłaszana w skargach związków zawodowych 

Problematyka zgłaszana w skargach 
Liczba 

problemów 

Odsetek 
badanych 

problemów * 

Bezzasadne 

(%) 
Niemożliwe do 
ustalenia (%) 

Zasadne (%) 

Wynagrodzenia i inne świadczenia 67  17,09% 20 (29,85) 13 (19,40) 19 (28,35) 

Stosunek pracy 102 26,02% 46 (45,09) 28 (27,45) 20 (19,60) 

Zbiorowe prawo pracy 70 17,85% 27(38,52) 6 (8,57) 23 (32,85) 

Dyskryminacja, molestowanie, mobbing 40 10,20% 19 (47,5) 11 (27,5) 5 (12,5) 

Czas pracy 53 13,52% 27 (50,94) 9 (16,98) 10 (18,86) 

Urlopy pracownicze 11 4,84% 5 (45,45) 1 (9,09) 4 (36,36) 

Obiekty i pomieszczenia pracy, 
pomieszczenia higieniczno sanitarne, 
wentylacja, ogrzewanie i oświetlenie 

12 3,06% 6 (50,0) 0 (000) 5 (41,66) 

Środki ochrony indywidualnej, odzież i 
obuwie robocze 

10 2,55% 4 (40,00) 0 (000) 3 (30,00) 

Przygotowanie do pracy 8 2,04% 1 (12,50) 3 (37,50) 4 (50,00) 

Agencje zatrudnienia i elastyczne formy 
zatrudnienia  

2 0,51% 1 (50,00) 0 (00,00) 1 (50,00) 

Pozostałe zagadnienia (emerytury 
pomostowe, niewykonanie organów PIP) 

4 1,02% 3 (75,00) 1 (25,00) 0 (0,00) 

* Zamieszczone w tabeli odsetki oznaczają udział danego problemu, w ogólnej liczbie problemów zgłoszonych w 
skargach, które w  2015 r. wpłynęły do OIP Warszawa  

W 2015 r. współdziałanie i współpraca Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
z organizacjami związkowymi w dziedzinie ochrony pracy polegały głównie na:  

• przeprowadzaniu kontroli w zakładach pracy na wnioski i skargi 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. 
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Skargi na czynno ści inspektorów pracy 

W roku 2015 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęło ogółem 131 skarg 
na inspektorów pracy(w tym 1 skarga dotyczy pracownika udzielającego porad prawnych), przy 
czym trzy skargi zostały wycofane. 

W analogicznym okresie 2014 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęło 
ogółem 106 skarg na inspektorów pracy - (1 została wycofana), z kolei w 2013 r. - 192 skargi. 
Dane zawarte na poniższym wykresie wskazują, iż liczba spraw wnoszonych na działalność 
i postępowanie pracowników wykonujących czynności kontrolne uległa wzrostowi w porównaniu 
z rokiem 2014.  

Skargi na inspektorów pracy OIP w Warszawie w latach 2013-2015 
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W wyniku przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie skarg na czynności 
inspektorów pracy: 

1)   3   skargi   - uznane zostały za w pełni zasadne, 
2) 28   skarg    - uznano za częściowo zasadne, 
3) 82   skargi   - zostało uznanych za bezzasadne. 

* 

15. Porady prawne i techniczne 
W 2015 roku pracownicy OIP w Warszawie udzielili ogółem 93 230 porad prawnych 

i technicznych, łącznej liczbie 43 631 interesantom (osobom pytającym). W ramach stałych 
dyżurów prawnych przyjęto, w biurach OIP Warszawa wraz z oddziałami 16 173 osoby. Ponadto, 
udzielono odpowiedzi na 2 079 pisemnych zapytań prawnych, z czego 1 162 stanowią e-maile, 
a na pozostałe zapytania odpowiedziano w formie listów (917). Pracownicy OIP Warszawa 
udzielili również 25 379 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 

• wynagrodzenia 

• czas pracy 

• urlopy pracownicze 

• uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 

• rozwiązywanie z pracownikami umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników 

• w kręgu zainteresowania pytających były np. zasady wypłaty świadczeń, odwołania do 
sądu, formułowanie roszczeń 

• legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

• warunki pracy (bhp) 

• wypadki przy pracy 

• ochrona pracy młodocianych 
Problematyka porad nie zmienia się od kilku lat, obserwuje się w miarę stałą listę pytań 

zadawanych przez zainteresowane podmioty. Ogólna liczba porad zmniejszyła się z 112075 
w 2014 r. do 93230 w 2015r. Niemniej w porównaniu do roku 2014 zmieniła się też w wielu 
przypadkach struktura przedmiotowa udzielnych porad prawnych.  

Przedmiot porady 
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Podobnie jak w latach ubiegłych, zauważa się u osób korzystających z usług tutejszego 
urzędu wysoką świadomość prawną. Zadawane pytania są coraz bardziej szczegółowe 
i konkretne. Pracownicy są bardziej świadomi prawa ich reprezentacji przez związki zawodowe 
lub rady pracowników czy możliwości dochodzenia swoich roszczeń przed sądem pracy. Coraz 
częściej prawnicy udzielający porad konsultują już gotowe wnioski, powództwa czy akty prawa 
wewnątrzzakładowego pod kątem formalnej ich zgodności z przepisami.  

Nadal liczba osób zgłaszających się w celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej jest bardzo 
wysoka. Osoby zainteresowane często odsyłane są do Okręgowego Inspektoratu pracy 
w Warszawie z innych urzędów i organów (szczególnie ZUS, sądy, urzędy pracy i urzędy 
skarbowe), z uwagi na to, że Państwowa Inspekcja Pracy jest jedną z niewielu instytucji, która 
udziela bezpłatnych porad prawnych. Bardzo często jednak osoby odsyłane do inspekcji pracy, 
szczególnie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kierowane są w sprawach nie należących do 
kompetencji organów PIP. 

Analiza porad udzielanych zwi ązkom zawodowym 
W 2015 r. udzielono 123 porady prawne (ustne i pisemne) związkom zawodowym, oraz 23 

porady społecznym inspektorom pracy. Pomoc udzielona związkom zawodowym dotyczyła 
przede wszystkim czasu pracy, rozwiązywania umów o pracę z przyczyn niedotyczących 
pracowników, ochrony z tytułu bycia członkiem zarządu organizacji związkowej, zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych i uprawnień związku zawodowego. Udzielono także pomocy 
w rozwiązywaniu problemów związanych z wypłatą wynagrodzenia działaczom związkowym 
oddelegowanym do wykonywania doraźnych czynności związkowych poza zakładem pracy. 

Inaczej przedstawia się problematyka poradnictwa udzielanego społecznym inspektorom 
pracy. Pytali oni najczęściej o refundację przez pracodawcę kosztów szkolenia, uprawnienia 
i zakres działania SIP oraz szeroko pojęte warunki pracy. Oddzielna grupa zapytań odnosiła się 
do roli społecznych inspektorów pracy w pracach zespołów powypadkowych w zakładzie 
pracodawcy. 

Podobnie jak w latach poprzednich najczęściej do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie występowały takie organizacje związkowe jak: NSZZ „Solidarność”, „Solidarność 
80” oraz OPZZ, ale także branżowe związki zawodowe (przede wszystkim podmioty lecznicze 
i szeroko rozumianego transportu).  
Porady dotycz ące równego traktowania w zatrudnieniu i mobbingu  

Pracownicy OIP w Warszawie, w roku 2015 udzielili łącznie 891 porad z ww. zakresu, 
z czego 428 porad dotyczyło dyskryminacji, a 463 mobbingu. Należy zauważyć, że ilość pytań 
zadawanych w omawianym temacie w 2014 r. wynosiła 727. 

Pytania prawne osób zgłaszających się do OIP Warszawa dotyczyły w szczególności 
możliwości natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę w przypadku stosowania mobbingu, 
kwestii odszkodowania i zadośćuczynienia, a przede wszystkim możliwości stwierdzenia przez 
inspektora działań mobbingowych i dyskryminujących. Najczęstszymi zjawiskami mobbingowymi 
zgłaszanymi przez zainteresowanych 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. Najczęściej jako podstawę dyskryminacji pracownicy zgłaszali 
odmowę zatrudnienia z uwagi na wiek oraz zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, 
wiek i staż pracy pracownika. 

Podsumowując tematykę poradnictwa prawnego w OIP Warszawa w roku 2015 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 wzrasta ciągle liczba 
pracowników napływowych. Te wszystkie elementy składają się na stosunkowo wysoką liczbę 
osób zgłaszających się do OIP Warszawa w celu uzyskania porady prawnej. Ciągle utrzymuje się 
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duże zainteresowanie udzielanymi przez tutejszy urząd bezpłatnymi poradami prawnymi, 
a ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym z niewielu urzędów, który z mocy ustawy 
świadczy poradnictwo dla zainteresowanych, zakres tematyczny udzielanych porad prawnych jest 
bardzo szeroki. 

Szczególnie popularne jest poradnictwo udzielane drogą telefoniczną. Na warszawską 
infolinię dzwonią osoby z całej Polski, dyżury telefoniczne są bardzo intensywne, liczba osób 
zainteresowanych taką formą kontaktu z urzędem jest ogromna, pomimo nieraz długiego czasu 
oczekiwania na połączenie z prawnikiem.  

Podkreślić należy, że wzrasta ciągle stopień szczegółowości zadawanych pytań prawnych, 
jak i stopień ich skomplikowania. Odnoszą się one często do różnych działów prawa pracy  
i regulacji pozakodeksowych. Powyższe może wskazywać na dziedzinę prawa pracy  
w polskim systemie prawa, jako gałęzi która dynamicznie rozwija się i ewoluuje. Dowodem na to 
są liczne w ostatnich latach nowelizacje ustawy kodeks pracy, która zdaje się nadążać za 
realnymi wymogami rynku pracy dzięki wspólnemu wysiłkowi organów stanowiących prawo przy 
współudziale czynników społecznych. Fakt dynamicznego rozwoju prawa pracy przesądza 
o potrzebie profesjonalnego poradnictwa w tym zakresie, a uchwalenie przez Sejm ustawy z dnia 
5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255), która 
dotyczy tylko wybranych grup społecznych, nie spowoduje spadku zainteresowania bezpłatnymi 
poradami prawnymi Państwowej Inspekcji Pracy. 

* 
16. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych prac y 

W roku 2015 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęły łącznie 197 wnioski 
o rejestrację oraz o wpis informacji (dla porównania - w 2014 r. 186 wniosków, 2013 r. – 194, 
2012 r. - 232, 2011 r.  – 259, w 2010 r.- 262).   

Wnioski dotyczyły: 
• rejestracji układów       -        16 
• rejestracji protokołów dodatkowych      -       119 
• informacji ogółem        -         62,  w tym: 

- wypowiedzenie układu  
- rozwiązanie układu (porozumienia) 
- terminie stosowania rozwiązanego układu  
- rozwiązanie organizacji związkowej 
- wstąpienie związku zawodowego w prawa strony 
- zawieszenie stosowania układu 
- odstąpienie od stosowania układu 
- zmiana nazwy, adresu 
- inne informacje (komercjalizacja przedsiębiorstwa państwowego) 

10 
5 
2 

10 
6 
4 
3 

21 
1 

W okresie sprawozdawczym odmówiono rejestracji: 
• jednego układu - zakładowego układu zbiorowego pracy (odmowa rejestracji została 

dokonana na podstawie art. 24111 § 2 pkt 2 K p. w związku z art. 24123 K p.); 
• jednego protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy (odmowa na 

podstawie art. 24111 § 4 K p. z uwagi na niedokonanie w terminie 14 dni odpowiednich 
zmian w protokole dodatkowym po uprzednim przesłaniu stronom powiadomienia 
o postanowieniach niezgodnych z prawem).  

W wyżej wymienionych sprawach żadna ze stron nie odwołała się do sądu. 
Odmówiono rozpatrzenia 14 wniosków o rejestrację oraz o wpis informacji, w szczególności: 
• o rejestrację protokołu dodatkowego       -      8 
• o wpis informacji o wypowiedzeniu układu       -      1 
• o wpis informacji o rozwiązaniu organizacji zakładowej                -      2 
• o wpis informacji o odstąpieniu (art. 24129 § 3)                            -      2 
• o wpis informacji o wstąpieniu w prawa strony                            -      1 
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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 zakładowego układu zbiorowego pracy nie 
podlegały rozpatrzeniu, gdyż do wniosków nie zostały dołączone dokumenty poświadczające 
zapoznanie się przez związki zawodowe z oświadczeniem pracodawcy o jego wypowiedzeniu. 

W 2015 r. w trzech przypadkach zakwestionowano zgodność z prawem postanowień  
układowych (dwa protokoły dodatkowe i jeden zakładowy układ zbiorowy pracy). Kwestionowane 
postanowienia dotyczyły m.in.: 

• nieprawidłowego określenia terminu wejścia w życie postanowień zakładowego układu 
zbiorowego pracy, tj. przed zarejestrowaniem go przez Okręgowego Inspektora Pracy, 

• pozbawienia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na okres próbny prawa do 
tzw. dodatku konwojowego, 

• form i zasad wynagradzania pracowników - nieprecyzyjne uregulowanie zasad 
wynagradzania tj.: wysokości i zasad przyznawania stawek wynagradzania za pracę 
określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. 

 
W 2015 roku zarejestrowano 14 zakładowych układów zbiorowych pracy oraz 108 

protokołów dodatkowych, w tym 9 układów zostało zawartych po raz pierwszy. 
Dla porównania w 2010 r. zarejestrowano 19 zakładowych układów zbiorowych pracy i 154 

protokołów dodatkowych, 2011 r. – odpowiednio 19 układów i 145 protokołów dodatkowych, 2012 
r. – 12 układów i 135 protokołów,  2013 r. - 17  układów i 126 protokołów, 2014 r. 13 układów i 
110 protokołów. 

Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy i protokołów dodatkowych 
w latach 2010-2015 OIP Warszawa 
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Liczba układów zarejestrowanych w 2015 r. przewidujących: 
• korzystniejsze zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych: 1 układ 

(dodatki w wysokości 100% stawki godzinowej za pracę w godzinach nadliczbowych, 
200% - w nocy, niedziele i święta); 

• korzystniejsze zasady wynagradzania za pracę w niedzielę, święta i dni dodatkowo wolne 
od pracy: 1 układ (wprowadzenie za pracę w niedzielę i święta obok rekompensaty 
przewidzianej w Kodeksie pracy dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 30% stawki 
godzinowej wynikającej z wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy w tych 
dniach); 

• korzystniejsze zasady wynagradzania za pracę w porze nocnej: 3 układy (ustalenie 
dodatku w wysokości 25% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia 
lub 30% stawki godzinowej wynikającej z osobistego zaszeregowania za każdą godzinę 
pracy w porze nocnej); 

• prawo do nagród jubileuszowych: 4 układy; 
• korzystniejsze, niż przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami odprawy 

emerytalne i rentowe: 9 układów. 
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W 2015 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 2015 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 2015 r. wpłynęło łącznie 15 wniosków dotyczących wypowiedzenia i rozwiązania 
zakładowego układu zbiorowego pracy, dla porównania w 2014 r. - 17, natomiast w 2013 r. – 16). 

* 
17. Spory zbiorowe pracy 

W roku 2015, znacząco wzrosła liczba zarejestrowanych sporów w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Warszawie. Zjawisko to spowodowane było m.in. rejestracją sporów 
zbiorowych od pracodawców związanych z oświatą (szkoły, przedszkola) i służbą zdrowia. 
W 2015 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie zgłoszono 195 sporów zbiorowych, 
zawierających 313 żądań. Ponadto zostało zarejestrowanych 68 pism odnoszących się do sporów 
zbiorowych, m.in. zawiadomienia o zakończeniu sporów zbiorowych, informacje od pracodawców 
o możliwości powstania sporu zbiorowego, a także zapytania prawne z zakresu sporów 
zbiorowych. Udzielone odpowiedzi na zapytania prawne oraz inne pisma odnoszące się do 
sporów zbiorowych 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. 

Liczba sporów zbiorowych zgłoszonych w latach 2011- 2015 
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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. 84 żądania  - warunki pracy (27 %). 
2. 153 żądania - warunki płacy (49 %). 
3. 6 żądań -  świadczenia socjalne (2 %). 
4. 2 żądania - prawa i wolności związkowe ( 0,5 %). 
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5. 68 żądań - inne kwestie np. przestrzeganie równego traktowania pracowników, spory na 
tle restrukturyzacji, przekształceń własnościowych oraz reorganizacji zakładu pracy, 
zwiększenie zatrudnienia, zaprzestanie działań zmierzających do zmiany lub likwidacji 
Karty Nauczyciela, przywrócenie zasad wypłaty wcześniejszych emerytur dla nauczycieli, 
odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli, zmniejszenie liczby uczniów w klasach, realizacja 
zawieranych porozumień, żądania dotyczące utrzymania zakładowego układu zbiorowego 
pracy, odstąpienie od zwolnień grupowych (łącznie 21,5 %). 

Zakres sporów zbiorowych w 2015 r.  
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W pięciu protokołach z kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym znalazły się 
wzmianki o toczących się sporach zbiorowych, tj. o zawiadomieniu Okręgowego Inspektora Pracy 
o powstaniu sporu zbiorowego i kolejnych jego etapach. Przedmiot sporów natomiast nie był 
objęty zakresem kontroli i pozostawał do rozstrzygnięcia poprzez wewnętrzne rokowania lub 
przez sąd. 

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 2015 r. wynika, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. zostało 
zakończonych 27 sporów zbiorowych, w tym 14 wszczętych w okresie sprawozdawczym; 1 spór 
zbiorowy został zawieszony, 1 wycofany. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie został 
powiadomiony, iż 27 sporów zbiorowych zostało zakończonych podpisaniem porozumienia.  

I tak na przykład w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie ze względu na brak możliwości 
finansowych pracodawcy, zakładowa organizacja związkowa odstąpiła od części roszczeń, 
a wynegocjowała wprowadzenie do regulaminu wynagradzania stałego dodatku do 
wynagrodzenia pielęgniarek i położnych; w „Przewozach Regionalnych” sp. z o.o. zawarto 
porozumienie kończące spór zbiorowy określające zasady tzw. Programu Dobrowolnych Odejść, 
a w spółce Energa Operator S.A. na mocy porozumienia wynegocjowano podwyżkę płacy 
zasadniczej o 200 zł brutto oraz jednorazową premię dla każdego pracownika w wysokości 2400 
zł brutto. 

W dokumentacji sporów, która wpłynęła do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
w roku 2015 r., najczęściej wymienianą przyczyną sporów między pracodawcami a pracownikami 
były wynagrodzenia. Następne miejsca zajmowały: warunki pracy, kwestie socjalne oraz 
związkowe. Głównym postulatem dotyczącym przyczyn sporu zbiorowego na tle płacowym był 
wzrost miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jego waloryzacja, zwiększenie premii 
i nagród pracowniczych oraz dodatków. Wśród żądań dotyczących warunków pracy strona 
związkowa najczęściej domagała się ciągłości zatrudnienia, niepogarszania warunków pracy. 
Przyczyny sporów zbiorowych pracy związane ze świadczeniami socjalnymi skupiły się głównie 
wokół spraw związanych ze zwiększeniem środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
a związkowe z respektowaniem uprawnień związkowych i formą współpracy ze związkami 
zawodowymi.  

W roku 2015 pojawiły się zawiadomienia o powstaniu sporów zbiorowych od agencji pracy 
tymczasowej (4 spory).  
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Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpływały również pisma od pracodawców 
informujące o nieuwzględnieniu żądań związkowych i kwestionowaniu legalności sporu. 

W roku 2015 na szczególną uwagę zasługują zawiadomienia o powstaniu sporów 
zbiorowych, które wpłynęły od podmiotów związanych z edukacją (przedszkola, szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Zjawisko to związane było z ogólnopolską 
akcją zainicjowaną w kwietniu 2015 r. przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. 

* 
18. Zezwolenia na wykonywanie pracy przez dzieci do  lat 16 

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęło 
łącznie 919 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 1731 decyzji pozytywnych, które dotyczyły 
łącznie 1141 dzieci. W porównaniu z rokiem 2014 ilość wniosków w 2015r. zwiększyła się o 68%, 
co spowodowane było większą świadomością podmiotów zatrudniających dzieci lub 
dopuszczających je do pracy lub innych zajęć zarobkowych, o obowiązujących przepisach prawa 
regulujących ww. kwestie. Przyczyniła się do tego akcja promocyjna inspektorów pracy – 
szkolenia, porady telefoniczne. 

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. 

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 2 przypadkach wszczęciem postępowania wykroczeniowego, skierowano również 3 zalecenia 
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 wzięli 
udział przedstawiciele producentów filmowych i telewizyjnych reprezentujących podmioty 
działające 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. 

*** 



 



 

35 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 

BADANIE OKOLICZNOŚCI  

I PRZYCZYN  

WYPADKÓW PRZY PRACY 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2015 r. 

37 
 

1. Badanie okoliczno ści i przyczyn ci ężkich, śmiertelnych i zbiorowych 
wypadków przy pracy 
Inspektorzy pracy ze zgłoszonych w 2015 roku 458 wypadków zbadali okoliczności 

i przyczyny 235 wypadków gdzie poszkodowanych zostało 255 osób. 

 Liczba zgłoszonych Liczba zbadanych 

wypadków poszkodowanych wypadków poszkodowanych 

Śmiertelne 105 114 41 43 

Ciężkie 158 186 63 69 

Zbiorowe 61 139 17 37 

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wg sek cji . 

Lp. Sekcja PKD 
Liczba poszkodowanych 

2011 2012 2013 2014 2015 

1. Budownictwo 95 66 46 60 90 

2. Przetwórstwo przemysłowe  55 54 14 69 69 

3. Handel i naprawy  25 19 6 24 26 

4. Transport i gospod. mag. 7 16 17 28 14 

5. Rolnictwo i leśnictwo  7 7 2 5 3 

W związku z badaniem okoliczności i przyczyn ww. wypadków przy pracy inspektorzy pracy 
skierowali do kontrolowanych 346 decyzji nakazowych oraz 353 wnioski w wystąpieniach. 
W związku z ujawnieniem 187 wykroczeń, na 107 osób winnych popełnionych wykroczeń 
nałożono mandaty karne w wysokości na łączną kwotę 138.850,00 złotych. Ponadto za 
w przypadku 8 osób winnych popełnienia 8 wykroczeń skierowano wnioski do sądu o ich 
ukaranie. W stosunku 7 osób za popełnienie 9 wykroczeń zastosowano środki wychowawcze. 

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

Prowadząc kontrole związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 
inspektorzy pracy udzielili 1.207 porad prawnych, w tym 808 z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy.  

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 4 przypadkach poinformowano prokuraturę, w 50 policję o wynikach 
przeprowadzanej kontroli. Z prokuraturą i policją przeprowadzono w związku z badaniem 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 1 kontrolę wspólną, w 6 przypadkach podjęto 
czynności kontrolne na wniosek ww. organów. W 6 przypadkach poinformowano o ustaleniach 
dokonanych podczas badania wypadku przy pracy związki zawodowe i społecznego inspektora 
pracy. O wynikach ustaleń inspektor pracy informował również w ZUS w 2 przypadkach oraz 
PFRON w 1 przypadku. 

Inspektorzy pracy w 2015 roku ze zgłoszonych 458 wypadków zbadali okoliczności  
i przyczyny 235 wypadków, w zbadanych wypadkach poszkodowanych zostało 255 osoby.  

Najczęstszym miejscami wypadków przy pracy były:  
• miejsca produkcji przemysłowej, 
• teren budowy, 
• miejsca i środki komunikacji publicznej, 
• biura placówki naukowe i szkoły. 
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Wydarzeniami b ędącymi odchyleniem od stanu normalnego, które doprowa dziły do 
wypadku przy pracy było: 

• upadek osoby z wysokości – na niższy poziom, 
• utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem ruchomym 

(zmechanizowanym lub nie), 
• ześlizgnięcie się, upadek, złamanie się czynnika materialnego – upadek czynnika z góry 

(uderzenie poszkodowanego przez spadający z góry czynnik materialny), 
• utrata kontroli nad maszyną (łącznie z niezamierzonym uruchomieniem) lub materiałem 

obrabianym. 
Najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy było:  

• 43,30% przyczyn leżało po stronie niewłaściwej organizacji pracy polującej na, 
niewłaściwej eksploatacji czynnika materialnego, niewłaściwej ogólnej organizacji pracy, 
niewłaściwej organizacji stanowiska pracy.  

• 42,75% 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.  

• 13,95% to przyczyny techniczne takie jak, wady konstrukcyjne lub niewłaściwe 
rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego, niewłaściwe 
wykorzystanie czynnika materialnego, wady materiałowe czynnika materialnego. 

Działania zwiększonego nadzoru nad bezpieczeństwem pracy należy zwiększyć, szczególnie 
małych i średnich, pozbawionych faktycznego nadzoru służby bhp, wynikającego z obecnie 
obowiązujących przepisów, celowym wydaje się wniosek o obowiązek tworzenia służby bhp 
w małych zakładach oraz powołanie komisji bhp przy zatrudnieniu powyżej 50 pracowników. 

Jako istotny impuls do zdynamizowania procesów prewencyjnych w większym stopniu 
powinna być wykorzystywania zróżnicowana składka ubezpieczeniowa w zależności od ryzyka 
wypadku przy pracy. W związku z powyższymi obserwacjami wskazane jest podjęcie 
następujących działań: 

1. Rozpowszechnienie przepisów prawnych w zakresie ubezpieczenia i świadczeń z tytułu 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasad prowadzenia i dokumentowania 
postępowania powypadkowego – adresaci: OIP, ZUS, media. 

2. Promowanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracodawców 
dostępnymi środkami, jak spotkania i konferencje z organizacjami pracowników 
i pracodawców, środki masowego przekazu, Internet – adresaci: OIP, media. 

3. Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych w zakresie zasad szkolenia pracowników, przez 
jednostki dające gwarancję rzetelnego kształcenia pracodawców i pracowników, 
np. posiadające stosowny certyfikat w tym zakresie – adresaci: Główny Inspektorat Pracy, 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 

4. Drobiazgowa kontrola dokumentacji powypadkowych, sporządzanych przez pracodawców 
- adresaci: organy Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

5. Egzekwowanie od pracodawców, u których dochodzi do wypadków powtarzalnych, 
wdrażania w praktyce właściwych wniosków profilaktycznych – adresaci: organy 
Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

6. Udzielanie przez pracowników OIP porad w zakresie prawidłowego sporządzania 
dokumentacji powypadkowej oraz ustalania przyczyn, okoliczności wypadków przy pracy 
i wskazywania adekwatnych wniosków profilaktycznych – adresaci: pracownicy służb 
bezpieczeństwa i higieny pracy, Społeczni Inspektorzy Pracy. 

7. Nawiązania współpracy z Nadzorem Budowlanym oraz Urzędem Dozoru Technicznego, 
w zakresie udzielania pomocy w sprawach skomplikowanych (dla inspektorów) - adresaci: 
OIP, GIP. 
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2. Kontrola poprawno ści post ępowania powypadkowego prowadzonego przez 
pracodawców 
W ramach zadania „Kontrole przestrzegania przepisów rozporządzenia RM z dnia 

1.07.2009 r.”, przeprowadzono w 226 zakładach badając 467 dokumentacji związanych 
z badaniem przez zespoły powypadkowe okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy. 
Inspektorzy pracy przeanalizowali również 41 protokołów powypadkowych sporządzonych przez 
zespoły badające okoliczności i przyczyny wypadków pracy w których nie uznano badanego 
zdarzenia za wypadek przy pracy. W ramach realizowanego ww. zadania skierowano do 
kontrolowanych pracodawców 30 decyzji nakazowych oraz 388 wniosków i zaleceń.  

Najwięcej środków pokontrolnych skierowano do 35 kontrowanych zakładów pracy 
w związku z ujawnieniem nieprawidłowości dotyczących nie ustalenia przez zespół 
powypadkowy przyczyn, które doprowadziły do wypadku. W 33 kontrolowanych zakładach pracy 
ujawniono nie przedstawienie przez zespół powypadkowy wniosków i środków profilaktycznych 
adekwatnych do przyczyn badanego wypadku przy pracy. W 26 kontrolowanych zakładach pracy 
ujawniono nie przestrzeganie terminów sporządzenia i zatwierdzania protokołu powypadkowego. 

W związki z kontrolami przestrzegania przepisów Rozporządzenia inspektorzy pracy ukarali 
mandatami karnymi 9 osób, za 9 wykroczeń na łączną kwotę 12.100,00 złotych. 

Inspektorzy pracy udzielili 926 porad prawnych, w tym 620 z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy. Zdecydowanie najwięcej nieprawidłowości stwierdzono przy ustalaniu 
(dokumentowaniu) okoliczności i przyczyn wypadków. Wśród powyższych nieprawidłowości 
dominują: 
• nieustalenie tylko częściowych przyczyn wypadku, 
• niezastosowanie przez pracodawcę wniosków i środków profilaktycznych, 
• nieokreślenie środków i wniosków profilaktycznych, w tym wynikających z oceny ryzyka 

zawodowego na stanowisku pracy, na którym miał miejsce wypadek, 
• nieprzystąpienie niezwłocznie przez zespół powypadkowy do ustalenia okoliczności 

i przyczyn wypadku, 
• ustalenie innych przyczyn wypadku niż wynikające z analizy inspektora pracy, 
• zgłoszenie wypadku w odległym terminie, 
• niewłaściwy skład zespołu powypadkowego. 

Podczas kontroli u pracodawców ujawniono 101 nieprawidłowości dotyczących ustalenia 
tylko częściowych przyczyn wypadku, jest to 21,6% wszystkich ujawnionych nieprawidłowości. 
Podobnie kontrole ujawniły 45 nieprawidłowości dotyczących ustalenia przez zespoły 
powypadkowe przyczyn innych niż ustalone przez inspektora pracy. Stanowi to ponad 9,6% 
wszystkich ujawnionych nieprawidłowości. Wśród badanych zdarzeń wypadkowych stwierdzono, 
że wypadki wymagające zgłoszenia do Okręgowego Inspektoratu Pracy (ciężkie, zbiorowe, 
śmiertelne) zgłaszano w odległym terminie.  

W trakcie kontroli powypadkowych przeprowadzanych przez inspektorów pracy, wielokrotnie 
członkowie zespołów powypadkowych, szczególnie pracownicy służby bhp, sygnalizują 
w dalszym ciągu trudności w uzyskaniu z policji i placówek służby zdrowia niezbędnych informacji 
dotyczących wypadku i jego skutków dla poszkodowanego. Błędy popełnione przez zespoły 
powypadkowe, a dotyczące w szczególności ustalania przyczyn wypadku i w związku z tym 
zalecania wniosków oraz środków profilaktycznych w celu wyeliminowania możliwości zaistnienia 
podobnego zdarzenia po raz wtóry, wskazują na konieczność kontrolowania postępowania 
powypadkowego prowadzonego przez pracodawcę. 

* 
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3. Rekontrole zakładów, w których miały miejsce śmiertelne wypadki przy pracy – 
egzekwowanie skutecznych środków zapobiegaj ących zaistnieniu podobnym 
wypadkom w przyszło ści 

W ramach realizacji zadania „Rekontrole zakładów, w których miały miejsce śmiertelne 
wypadki przy pracy – egzekwowanie skutecznych środków zapobiegających zaistnieniu 
podobnym wypadkom w przyszłości” w 2015 roku przeprowadzono sześć kontroli. 

Podczas tych kontroli inspektorzy pracy kontrolowali między innymi czy pracodawcy 
zapewnili spójności albo jej brak pomiędzy proponowanymi środkami profilaktycznymi 
wynikającymi z aktualnej oceny ryzyka zawodowego a dokumentacją powypadkową oraz 
spójność albo jej braku pomiędzy wdrożonymi środkami profilaktycznymi wynikającymi z aktualnej 
oceny ryzyka zawodowego a dokumentacją powypadkową. 

Najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami było nie zapoznawanie pracownika z ocena 
ryzyka zawodowego brak spójności pomiędzy środkami profilaktycznymi wynikającymi z protokołu 
ustalani okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy a wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego 
dla stanowiska pracy na którym wydarzył się wypadek przy pracy.  
Według inspektorów pracy 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, 

• zawiłości i luki prawne w zakresie postępowania związanego z badaniem wypadków 
w pracy. 

Zdaniem pracodawców przyczyny ujawnionych nieprawidłowości to: 
• niewłaściwe przygotowanie pracowników w zakresie znajomości zagadnień związanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy, 
• niewystarczające środki finansowe, które należałoby zainwestować w celu poprawy 

warunków pracy, 
• skomplikowane i niejednoznaczne prawo regulujące problematykę prawa pracy w tym 

przepisów dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy.  
• W związku z rekontrolą do ZUS został skierowany wniosek o podwyższenie o 100% 

składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny okres składkowy. ZUS wydał decyzję 
zgodnie z wnioskiem PIP. 

Pracodawcy w przypadku zaistnienia śmiertelnego wypadku w pracy pracownika 
przystępowali do badania okoliczności i przyczyn wypadku. W każdym z badanych przypadków 
pracodawcy powoływali zespół powypadkowy, zespół sporządzał protokół z badania okoliczności 
i przyczyn wypadku przy pracy i dokonywał kwalifikacji prawnej zdarzenia. W każdym z badanych 
wypadków przy pracy zespół powypadkowy ustalał przyczyny wypadów przy pracy i wnioski 
i zalecenie profilaktyczne w celu wyeliminowania podobnego wypadku w przyszłości. Z ustaleń 
inspektorów pracy wynika, że w nielicznych przypadkach wystąpiła spójność pomiędzy środkami 
profilaktycznymi wynikającymi z aktualnej oceny ryzyka zawodowego a dokumentacją 
powypadkową. Nie zawsze pracodawcy po zaistniałym wypadku w pracy dokonywali aktualizacji 
ryzyka zawodowego wdrażając dodatkowe środki profilaktyczne wynikające z dokumentacji 
powypadkowej. Zdarzają się pracodawcy u których z analizy badanych przez inspektorów pracy 
dokumentów w których nowa jest o środkach profilaktycznych (protokoły powypadkowe, 
Polecenia powypadkowe pracodawcy, karta oceny ryzyka zawodowego) brak jest spójności. 

* 
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4. Kontrole pracodawców, którym podwy ższono składk ę na ubezpieczenie 
wypadkowe 
W wyniku kontroli przeprowadzonych 2015 r. inspektorzy pracy OIP Warszawa skierowali, 

w celu wyegzekwowania działań na rzecz poprawy stanu warunków pracy, 6 wniosków do 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o podniesienie stopy procentowej składki na ubezpieczenie 
wypadkowe o 100% podstawy wymiaru. Powodem skierowania wniosków było stwierdzenie przez 
inspektorów pracy, w wyniku dwóch kolejnych kontroli, powtarzających się nieprawidłowości 
stanowiących bezpośrednie zagrożenia dla życia zdrowia pracowników. Skierowane wnioski 
dotyczyły podmiotów prowadzących działalność w zakresie budownictwa, transportu 
międzynarodowego, robót energetycznych, produkcji mebli, produkcji śrub metalowych 
i piekarnictwa. W przypadku zakładu robót energetycznych kontrole spowodowane były 
wypadkami przy pracy związanymi z pracami modernizacyjnymi linii kolejowych w trakcie, których 
w jednym przypadku doszło do porażenia prądem, a w drugim doszło do śmierci pracownika. 
W pozostałych przypadkach nieprawidłowości były związane z niewłaściwym przygotowaniem 
pracowników do pracy, brakiem wymaganych osłon i zabezpieczeń maszyn i urządzeń 
energetycznych, niewłaściwym zabezpieczeniem pracowników wykonujących prace na 
wysokości, niewłaściwie opracowanymi ocenami ryzyka zawodowego oraz brakiem pomiarów 
czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy.   

Z uzyskanych informacji wynika, że ZUS we wszystkich 6 przypadkach podjął decyzje 
o podniesieniu stopy procentowej składki,  w przypadku zakładu robót energetycznych wydał 
decyzję o podniesieniu stopy procentowej składki. 

*** 
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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 „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, przeprowadzili 
ogółem 36 kontroli. Podczas kontroli rozpatrując 38 skarg, inspektorzy stwierdzili, że 12 skarg 
było zasadnych, 1 - częściowo zasadna, 20 było niezasadnych, a w przypadku 5 skarg, nie 
można było przeprowadzić kontroli i ustalić ich zasadności. 

W rozpatrywanych skargach zgłoszono 28 przypadków zawarcia umowy zlecenia zamiast 
umowy o pracę, 3 przypadki zawarcia umów o dzieło, jak również 4 przypadki zawarcia innego 
rodzaju umów niż wyżej wskazane. Ponadto, w 2 skargach zgłoszono zatrudnienie na podstawie 
umowy cywilnoprawnej z naruszenie art. 22 kodeksu pracy w podmiotach leczniczych.  

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 

35 0 3 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 

12 0 1 0 0 0 0 0 

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy nie stwierdzili naruszania przepisów zawartych 
w art. 22 Kodeksu pracy poprzez nawiązywanie innych umów cywilnoprawnych niż umowy 
o dzieło i zlecenia. 

W związku z rozpatrywaniem skarg dotyczących naruszeń prawa pracy, związanych 
z zastępowaniem umów o pracę umowami cywilnoprawnymi – skierowano 1 pozew o ustalenie 
istnienia stosunku pracy do Sądu Rejonowego, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
w Siedlcach. 
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Skierowany do Sądu Rejonowego, IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
w Siedlcach pozew dotyczył ustalenia istnienia stosunku pracy z 1 osobą, zatrudnioną w firmie 
transportowej na stanowisku kierowcy w okresie od dnia 29.09.2014 r. do dnia 30.11.2014 r. na 
podstawie umowy zlecenia. W dniu 29.04.2015 r. zapadł wyrok (syg akt IV P 204/15), w którym 
sąd orzekł o istnieniu stosunku pracy w ww. okresie, oraz nakazał pozwanemu pracodawcy 
wydanie świadectwa pracy potwierdzającego okres zatrudnienia. Wyrok jest prawomocny. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy skierowali 12 wystąpień zawierających 15 
wniosków dotyczących przestrzegania przepisów prawa pracy, wnosząc o nie zawieranie umów 
cywilnoprawnych, gdy zachowane są warunki zatrudnienia określone w art. 22 Kodeksu pracy. 
Wystąpienia zostały zrealizowane. 

Najczęstszymi przyczynami naruszeń przepisów prawa pracy - w przedmiotowym zakresie 
tematu była nieznajomość przepisów prawa pracy.  

Statystyczne, zbiorcze wyniki kontroli wskazują, że skargi w przedmiocie bezprawnego 
nawiązania umowy na zatrudnienie innej, niż umowa o pracę, stanowią margines skarg, jakie 
wpływają do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Blisko 40 skarg na tle 8 tys. 
wszystkich skarg i wniosków, to ok. 0,5 % problemów, z jakimi zgłaszają się do nas mieszkańcy 
Mazowsza.  

W ramach współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy w dniu 5 grudnia br. 
przeprowadzono szkolenie dla pracowników warszawskich urzędów pracy, którego przedmiotem 
była wstępna identyfikacja właściwego stosunku prawnego pomiędzy oferującym pracę, 
a przyszłym zatrudnionym, już na etapie analizy przyjmowanych ofert dot. zatrudnienia. 

Wydaje się celowym działanie ustawodawcy zmierzające do zniwelowania różnicy 
w obciążeniach finansowych pomiędzy zatrudnieniem w ramach stosunku pracy, 
a cywilnoprawnymi formami zatrudnienia. 

* 
Agencje ochrony osób i mienia  

Realizując temat „ Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu. Zawieranie 
umów cywilnoprawnych w agencjach ochrony osób i mienia w warunkach wskazujących na 
istnienie stosunku pracy – kontrole skargowe, inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 20 kontroli 
u 13 przedsiębiorców. Łączna liczba osób wykonujących pracę na rzecz kontrolowanych 
podmiotów wynosiła 111868 (w tym umowy cywilnoprawne 96726). Były to podmioty prowadzące 
wyłącznie działalność w zakresie agencji ochrony osób i mienia.  

 
Inspektorzy pracy rozpatrzyli łącznie 30 skarg w ramach tematu 100E. Na łączną liczbę 

rozpatrzonych 30 skarg, 5 skarg w ocenie inspektorów pracy było zasadnych, a  25 
bezzasadnych. Inspektorzy pracy w trakcie trwających postępowań kontrolnych nie stwierdzili 
skarg częściowo zasadnych.  

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 

5 0 0 0 0 0 0 0 
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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 

5 0 0 0 0 0 0 0 

Poza umowami zlecenia   w kontrolowanych  podmiotach nie zawierano  innych stosunków  
cywilnoprawnych w warunkach naruszenia art. 22§ 1 Kodeksu pracy. 

Inspektorzy nie wstępowali za zgodą powoda do toczącego się postępowania o ustalenie 
stosunku pracy, zainicjowanego wniesieniem w tym zakresie powództwem powoda.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy w związku z stwierdzonymi 
nieprawidłowościami skierowali  łącznie  5  wystąpień zawierających 5  wniosków w stosunku do 5  
zleceniobiorców,  nie  skierowali  poleceń, a w stosunku do 1 obwinionego zastosowano środek 
oddziaływania wychowawczego w postaci ostrzeżenia.   

W postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez inspektorów pracy niezbędna jest 
prewencja w zakresie uświadamiania osobom zatrudnionym na podstawie umów 
cywilnoprawnych korzyści wynikających z zawieranych umów o pracę, różnicy wynikających 
z charakteru prawnego zawieranych umów. 

* 
b) pozostałe kontrole 

Realizując temat „Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu. Zawieranie 
umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy – pozostałe 
kontrole”, inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 200 kontroli. 

Informacja o liczbie stwierdzonych przypadków zawie rania umów cywilnoprawnych 
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 

129 0 57 0 4 0 6 0 
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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 

27 0 3 0 1 0 1 0 

Podczas kontroli realizowanych w ramach tematu 100B w jednym przypadku stwierdzono, że 
powierzający pracę zamiast umowy o pracę zawarł z 6 osobami umowy o wolontariat. Inspektor 
skierował do pracodawcy wystąpienie o przekwalifikowanie tych umów, co też adresat wniosków 
uczynił, informując zarazem o realizacji wystąpienia inspektora pracy. 

W roku 2015, inspektorzy pracy w ramach realizowanego tematu 100B – nie kierowali do 
sądów pracy powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy.  

Inspektorzy pracy realizując temat 100B nie wstępowali do postepowań  
o ustalenie istnienia stosunku pracy – za zgodą powoda/ów. 

Najczęstszymi przyczynami naruszeń przepisów prawa pracy - w przedmiotowym zakresie 
była nieznajomość przepisów prawa pracy oraz problem w odróżnieniu stosunku pracy od 
stosunku cywilnoprawnego. Natomiast w ocenie kontrolujących, do naruszeń dochodziło na 
wskutek traktowania umów cywilnoprawnych, jako uproszczonego systemu zatrudniania 
pracowników, bez konieczności przestrzegania przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy oraz 
ograniczania kosztów prowadzonej działalności. 

Przeprowadzone kontrole, działania podjęte na bazie ich ustaleń, wyraźnie wskazują na 
większą skuteczność wystąpień w egzekwowaniu prawa niż powództw sądowych. Długotrwałe 
postępowania sądowe stanowią skuteczny hamulec dla inspektorów pracy działających na 
Mazowszu, których działania w znacznej mierze determinuje rozstrzyganie skarg i wniosków, 
których wpływa do okręgu rocznie ok. 8 tys.  

Zdecydowaną większość ujawnionych przypadków naruszeń przepisów prawa pracy 
inspektorzy stwierdzili w podmiotach zatrudniających na podstawie umów zleceń niż na podstawie 
innych umów cywilnoprawnych, w tym umów o dzieło. Po części wynikało  
to z faktu, że umowa zlecenia jest bardzie popularną i powszechną formą omijania przepisów 
prawa pracy niż umowa o dzieło.  

W ramach współpracy z Urzędem Pracy m.st. Warszawy w dniu 5 grudnia br. 
przeprowadzono szkolenie dla pracowników warszawskich urzędów pracy, którego przedmiotem 
była wstępna identyfikacja właściwego stosunku prawnego pomiędzy oferującym pracę, a 
przyszłym zatrudnionym już na etapie analizy przyjmowanych ofert dot. zatrudnienia. 

* 

Agencje ochrony osób i mienia  

Realizując temat „Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu”- Zawieranie 
umów cywilnoprawnych w agencjach ochrony osób i mienia w warunkach wskazujących na 
istnienie stosunku pracy - pozostałe kontrole  inspektorzy pracy przeprowadzili 21 kontroli u  21 
przedsiębiorców. Łączna liczba osób wykonujących pracę na rzecz kontrolowanych podmiotów 
wynosiła 44593 (w tym umowy cywilnoprawne 37579). Były to podmioty prowadzące działalność   
w zakresie agencji ochrony osób i mienia.  
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Informacj ę o liczbie stwierdzonych przypadków zawierania umów  cywilnoprawnych 
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 

6 0 0 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 

1 0 0 0 0 0 0 0 

Poza umowami zlecenia  nie zawierano innych umów cywilnoprawnych w warunkach 
naruszenia art. 22 §1 Kodeksu pracy. 

Inspektorzy. w ramach realizacji tematu nie wnosili powództw  o ustalenie stosunku pracy.  

W trakcie kontroli  inspektor pracy ustalił, iż podmiot kontrolowany  zatrudniał  
6 zleceniobiorców na podstawie umowy zlecenia. Przeprowadzone przez inspektora 
postępowanie dowodowe  wykazało, iż  charakter  świadczonej  przez zleceniobiorców  pracy 
wypełniał w całości elementy stosunku pracy. W związku z powyższą nieprawidłowością po 
zakończeniu kontroli inspektor pracy skierował do pracodawcy wniosek w wystąpieniu dotyczący 
zawarcia z poszczególnymi  zleceniobiorcami  umów  o pracę w miejsce umowy  zlecenia, która 
odpowiadała cechom  wskazującym na istnienie stosunku pracy. Pracodawca po otrzymaniu 
niniejszego wystąpienia zrealizował wniosek w nim zawarty w dniu 10 kwietnia 2015r.  

* 

Placówki handlowe wielkopowierzchniowe i pozostałe placówki handlowe  

Realizując temat „Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu. Zawieranie 
umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy” – kontrole 
w placówkach handlowych wielkopowierzchniowych” oraz „Przestrzeganie przepisów prawa pracy 
przy zatrudnianiu. Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na istnienie 
stosunku pracy – kontrole w pozostałych placówkach handlowych”, inspektorzy pracy 
przeprowadzili ogółem 37 kontroli.  

W ramach kontroli przeprowadzonych w omawianym temacie inspektorzy pracy nie 
stwierdzili przypadków zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na 
istnienie stosunku pracy 
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W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami: 

• skierowali do pracodawców 3 wnioski w wystąpieniach, które dotyczyły  
7 pracowników, 

• skierowali 2 polecenia przekształcenia umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę do  
2 pracodawców; polecenia zostały wykonane w trakcie kontroli, 

• za wykroczenie przeciwko prawom pracownika nałożyli 3 mandaty karne na łączną kwotę  
3 500 zł, 

• zastosowano 1 środek wychowawczy - pouczenie. 
* 

1.1.2. Zawieranie umów terminowych 

a) kontrole skargowe 

Realizując temat 100C przeprowadzono łącznie: 12 kontroli u pracodawców, na rzecz 
których świadczona była praca przez 343 osoby, w tym w ramach stosunku pracy zatrudnionych 
było 338 osób ( liczba kobiet: 140). Kontrolą w ramach tematu objęto łącznie 90 umów 
terminowych. Wśród skontrolowanych pracodawców w tym zakresie przeważali  pracodawcy  
zatrudniający od 9 do 49 pracowników. Cztery kontrole zostały przeprowadzone w podmiotach 
liczących od 1 do 9 pracowników, jedna kontrola w zakładzie pracy zatrudniającym 
171 pracowników. 

Zagadnienia poruszane w skargach dotyczyły w dwóch przypadkach długości okresów na 
jakie zawierane są umowy na czas określony (w obu przypadkach ze skargą występowały 
organizacje związkowe). Trzy skargi związane były z nieprawidłowościami dotyczącymi 
sporządzonych umów o pracę zawartych na czas określony. W kolejnych trzech podniesiono 
zarzut dotyczący zawierania kolejnych umów na czas określony, dwie skargi dotyczyły 
prawidłowości wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia. Inspektorzy pracy badający skargi uznali, że: 2 skargi mają charakter zasadny, 
4 bezzasadny, 6 częściowo zasadny. Do kontroli tematycznych zakwalifikowano wyłącznie te 
skargi które w swej treści bezpośrednio odnosiły się do nieprawidłowości związanych 
z funkcjonowaniem umów terminowych.  

Nieprawidłowości stwierdzono w grupie 7 pracodawców, w stosunku do których inspektorzy 
pracy skierowali wystąpienia pokontrolne, obejmujące w sumie 12 wniosków. Uchybienia 
dotyczące treści sporządzonych umów o pracę dotyczyły 13 pracowników. Nieprawidłowości 
dotyczące naruszenia dyspozycji normy art. 25 1 Kp. dotyczyły 3 pracowników, stwierdzono 
naruszenie w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia na 
przykładzie 1 pracownika oraz rozwiązania stosunku pracy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia dotyczące również 1 pracownika.  
Przykłady naruszeń przepisów: 

• w małej firmie z branży medycznej, inspektor pracy ustalił, że z 1 pracownikiem, trzecia 
umowa zawarta została na czas określony, z pracownikiem rozwiązano stosunek pracy 
przed kontrolą 

• w  firmie z branży hotelarskiej (zatrudniającej 10 osób), z jednym z pracowników 
rozwiązano umowę bez wypowiedzenia , bez potwierdzenia powyższego faktu na piśmie. 

• w zakładzie  usługowym stwierdzono nie potwierdzenie jednemu pracownikowi na piśmie 
rodzaju i warunków umowy o pracę zawartej ustnie na czas określony, u innego 
pracodawcy nieterminowe potwierdzenie jednemu pracownikowi rodzaju i warunków 
umowy o pracę zawartej na czas określony. Stwierdzono uchybienia dotyczące wysokości 
wynagrodzenia (brak aktualnej stawki wynagrodzenia minimalnego), w stosunku do 
5 pracowników stwierdzono brak w umowach o pracę określenia miejsca świadczenia 
pracy.  
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Ustalenia z kontroli wskazują że najczęściej do naruszeń obowiązujących przepisów 
o zawieraniu umów terminowych dochodzi u pracodawców zatrudniających do 49 osób (60% 
z liczby podmiotów do których skierowano wystąpienia pokontrolne). Większość nieprawidłowości 
została ustalona przez inspektorów pracy w małych zakładach z branży usługowej. W przypadku 
Biblioteki pracodawca stosował system zatrudniania na podstawie umowy zawartej na okres 
próbny, następnie dwóch kolejnych umów terminowych.    

Ponadto z ustaleń z przeprowadzonych kontroli w zakresie tematu 100C  wynika, że 
większość pracodawców zainteresowanych jest zawieraniem z pracownikami umów terminowych 
z uwagi na krótszy okres wypowiedzenia takiej umowy oraz z uwagi na brak konieczności 
wskazywania przyczyny wypowiedzenia. Najczęściej pracodawcy zawierają umowy terminowe na 
okresy od 6 miesięcy do 3 lat (łącznie 76 umów co stanowi blisko 85 % umów sklasyfikowanych 
w zestawieniu). 

Najczęściej przyczyną naruszeń prawa pracy, szczególnie w małych firmach z branży 
usługowej był fakt, że obsługę kadrową wykonywali sami pracodawcy skoncentrowani na 
działalności komercyjnej firmy, kwestie formalno-prawne traktowali z nienależytą starannością. 
Natomiast w większych jednostkach budżetowych pracodawcy wskazywali, że przyczyną 
stosowania umów terminowych jest stosunkowa duża fluktuacja kadrowa związana z niskimi 
płacami.   

W wyniku ustaleń z kontroli skargowych inspektorzy pracy skierowali do 7 pracodawców 
wystąpienia pokontrolne, w których zawarto 12 wniosków . W odniesieniu do 9 wniosków 
uzyskano pozytywną reakcję, usunięto stwierdzone uchybienia i zobowiązano się do 
przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów Jeden pracodawca został ukarany 
grzywną w wys. 1200 zł. za brak pisemnej formy rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia. 
Wymiernym efektem uzyskanym w wyniku kontroli inspektora pracy był również fakt 
przekształcenia 10 umów terminowych w umowy zawarte na czas nieokreślony.  

* 
b) pozostałe kontrole 

Realizując temat nr 100D, przeprowadzono łącznie: 178 kontroli podmiotów, na rzecz których 
świadczona była praca przez 22.549 osób, w tym w ramach stosunku pracy 17 043 ( liczba kobiet: 
7.346). Kontrolą w ramach tematu objęto łącznie 1996 umów terminowych. Wśród 
skontrolowanych pracodawców w tym zakresie przeważali  pracodawcy  zatrudniający do 
9 pracowników, w liczbie 78 podmiotów, stanowiąc tym samym blisko 44 % przeprowadzonych 
w temacie kontroli. 

 
Nieprawidłowości stwierdzono w grupie 58 pracodawców, w stosunku do których inspektorzy 

pracy skierowali wystąpienia pokontrolne, obejmujące w sumie 106 wniosków. Uchybienia 
dotyczące treści sporządzonych umów o pracę dotyczyły 239 pracowników. Nieprawidłowości 
dotyczące naruszenia dyspozycji normy art. 25 1 Kp. dotyczyły łącznie  27 pracowników. 
Stwierdzono naruszenie w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem okresu 
wypowiedzenia obejmujące 9 pracowników oraz rozwiązania stosunku pracy bez zachowania 
okresu wypowiedzenia dotyczące 6 pracowników. Stwierdzono ponadto w stosunku do 
8 pracowników nieprawidłowości w zakresie potwierdzania na piśmie warunków zatrudnienia.  
Przykłady naruszeń przepisów:   

• w wyniku kontroli przeprowadzonej w jednej z firm z branży handlowej, inspektor pracy 
stwierdził, że z trzema pracownikami zawarto łącznie 3 umowy o pracę na czas określony 
na następujące po sobie okresy: 3 lata, 2 lata i 5 lat bez żadnej przerwy między 
rozwiązaniem poprzedniej umowy a nawiązaniem kolejnej. 

• analogiczna sytuacja miała miejsce w Zespole Szkolno- Przedszkolnym, gdzie z jednym 
z pracowników zawarto trzy kolejne umowy na czas określony. Podobnie w jednej 
z kontrolowanych placówek oświatowych, inspektor pracy stwierdził aneksowanie umów 
terminowych w grupie personelu pomocniczego, problem dotyczył trzech pracowników. 
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• podobna sytuacja miła miejsce w kontrolowanym  zakładzie gospodarki komunalnej , 
z jednym pracownikiem zawarto trzy kolejne umowy na czas określony. 

• najczęstszą spotykaną nieprawidłowością w zakresie zawierania umów terminowych było 
umieszczanie w treści umów o pracę zawieranych na okresy krótsze niż 6 miesięcy 
klauzul o możliwości rozwiązania stosunku pracy z zachowaniem 2- tygodniowego okresu 
wypowiedzenia. Uchybienie powyższe występowało najczęściej w grupie małych 
przedsiębiorstw. 

Ustalenia z kontroli wskazują że najczęściej do naruszeń obowiązujących przepisów 
o zawieraniu umów terminowych dochodzi u pracodawców zatrudniających do 49 osób (73% 
z liczby podmiotów do których skierowano wystąpienia pokontrolne). Stwierdzone 
nieprawidłowości występowały zarówno w sektorze prywatnym jak również w jednostkach 
budżetowych, zwłaszcza funkcjonujących w ramach samorządu terytorialnego (zakłady 
komunalne, placówki oświatowe). Charakterystyczna dla badanego zjawiska jest również 
sezonowość wykonywanych usług, która bezpośrednio przekłada się na niepewność ze strony 
pracodawców w zakresie proponowania pracownikom umów na czas nieokreślony, i tym samym 
nadużywane są umowy terminowe (zwłaszcza w kontekście aneksowania umów  oraz naruszania 
dyspozycji art. 251§ 1 Kp). 

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 małych firmach 
szczególnie z branży usługowej obsługę kadrową wykonywali sami pracodawcy skoncentrowani 
na działalności komercyjnej firmy, kwestie formalno-prawne traktowali z nienależytą starannością. 
Częstym tłumaczeniem po stronie pracodawców było stwierdzenie, że przepisy prawa pracy zbyt 
często są nowelizowane i nie są w stanie dostosować do nich funkcjonujących w zakładach pracy 
stosunków pracy. Pracodawcy podnosili ponadto, co zostało już podkreślone w pkt V, że 
niepewność rynku pracy determinowała w pewnym sensie zawieranie z pracownikami kolejnych 
umów terminowych , naruszających tym samym ustawowy limit obowiązujący w tym zakresie.  
Powyższa teza znalazła również swoje poparcie w opiniach inspektorów pracy prowadzących 
kontrole ww. zakresie. Inspektorzy pracy zwracali również uwagę na funkcjonowanie mało 
profesjonalnej obsługi kadrowej w grupie najmniejszych pracodawców. 

Stwierdzone w trakcie kontroli naruszenia obowiązujących przepisów prawa skutkowało 
skierowaniem do 58 pracodawców wystąpień pokontrolnych zawierających łącznie 106 wniosków 
z zakresu przestrzegania obowiązujących przepisów o zawieraniu umów terminowych. Wnioski te 
dotyczyły łącznie 392 pracowników. W stosunku do dwóch pracodawców zastosowano sankcje 
mandatowe na łączna kwotę 3.000 zł (określając kwalifikację: rażące naruszenie przepisów prawa 
pracy w zakresie rozwiązywania stosunku pracy oraz w drugim przypadku nie potwierdzenie na 
piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę). 

W celu dalszego zminimalizowania niewielkiej, ale jednak występującej skali naruszeń 
w ocenie inspektorów pracy należy objąć szerszymi działaniami prewencyjnymi pracodawców 
małych, zatrudniających do 50 pracowników (zwłaszcza w sektorze usług).  

* 
Placówki handlowe wielkopowierzchniowe i pozostałe placówki handlowe 

Realizując temat 100I „Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu. Zawieranie 
umów terminowych – kontrole w placówkach handlowych wielkopowierzchniowych”, inspektorzy 
pracy Okręgowego Inspektoratu pracy w Warszawie w 2015 r. przeprowadzili ogółem 8 kontroli.  

 
Realizując temat 100J „Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu. Zawieranie 

umów terminowych – kontrole w pozostałych placówkach handlowych”, inspektorzy pracy 
przeprowadzili ogółem 26 kontroli.  
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Najczęstszą przyczyną nieprawidłowości przy zawieraniu i rozwiązywaniu terminowych 
umów o pracę jest nieznajomość przepisów prawa pracy w tym zakresie. Pracodawcy 
pozostałych placówek handlowych, głównie małych sklepów, samodzielnie prowadzą 
dokumentację pracowniczą, nie korzystają z wykwalifikowanych doradców czy też biur 
rachunkowych.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli z tematu 100I oraz 100J inspektorzy w związku ze 
stwierdzonymi nieprawidłowościami: 
• skierowali do pracodawców 11 wniosków w wystąpieniach, które dotyczyły 25 pracowników, 
• za wykroczenie przeciwko prawom pracownika nałożono 1 mandat karny na kwotę 1000 zł, 

** 

2. Wyniki kontroli ujętych w planie rocznym Państwowej Inspekcji 

Pracy 

2.1. Egzekwowanie praw pracowniczych w zakresie wypłaty  wynagrodze ń 
i innych świadcze ń ze stosunku pracy  

Inspektorzy pracy przeprowadzili 107 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów 
dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych należnych ze stosunku pracy 
w ramach realizacji tematu nr 200B. Z ogólnej liczby kontroli 9 kontroli przeprowadzono 
u pracodawców należących do sektora publicznego, a pozostałe 98 kontroli u pracodawców 
należących do sektora prywatnego. 

Odnotowano łącznie 216 przypadków naruszenia przepisów prawa pracy z zakresu wypłaty 
świadczeń pieniężnych należnych ze stosunku pracy.  
Naruszenia dotyczyły: 

• niewypłacenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w 29 przypadkach, 
co stanowi 13,4% wszystkich nieprawidłowości, 

• niewypłacenia wynagrodzenia za pracę (tzw. wynagrodzenie zasadnicze) 
w 26 przypadkach, co stanowi 12 % wszystkich nieprawidłowości,  

• niewypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 
w 20 przypadkach, co stanowi 9,2 % wszystkich nieprawidłowości, 

• nieterminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę w 19 przypadkach, co stanowi 8,8 % 
wszystkich nieprawidłowości, 

• wypłacania wynagrodzenia za pracę w wysokości niższej niż aktualnie obowiązująca 
kwota minimalnego wynagrodzenia w 16 przypadkach, co stanowi 7,4 % wszystkich 
nieprawidłowości,  

• niewypłacenia lub obniżenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w 11 przypadkach, 
co stanowi 5,1 % wszystkich nieprawidłowości, 

• niewypłacenia lub obniżenia nagrody jubileuszowej w 8 przypadkach, co stanowi 3,7% 
wszystkich nieprawidłowości, 

• niewypłacenia lub obniżenia dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej 
w 7 przypadkach, co stanowi 3,2% wszystkich nieprawidłowości. 

Łącznie przytoczone wyżej nieprawidłowości odnoszą się do ponad 62% wszystkich 
stwierdzonych uchybień w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych 
związanych ze stosunkiem pracy. 

W roku 2013 poddano przedmiotowej analizie 107 kontroli. W 2014 roku na 101 
przeprowadzonych kontroli  inspektorzy pracy stwierdzili 250 przypadków naruszenia przepisów 
prawa pracy z zakresu wypłaty świadczeń pieniężnych należnych ze stosunku pracy. 

Ogólna kwota świadczeń, których dotyczyły nieprawidłowości uległa zmniejszeniu 
w porównaniu z latami ubiegłymi i wyniosła 2.517.682 zł.  

Poziom zaległości w wypłacie wynagrodzenia i innych świadczeń w przeliczeniu na 
1 pracownika (2.794 zł) wzrósł znacznie względem roku 2014.  
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Główną przyczyną niewypłacania lub obniżania wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze 
stosunku pracy jak również nie zachowywania ustawowych terminów wypłat były chwilowe bądź 
długotrwałe problemy z płynnością finansową kontrolowanych podmiotów gospodarczych. Brak 
środków finansowych spowodowany złą sytuacją ekonomiczną był najczęstszym w minionych 
trzech latach powodem powstawania zaległości w wypłacie wynagrodzenia za pracę. 

Na kolejnych miejscu znalazła się nieznajomość przepisów będąca przyczyną niewypłacania 
pracownikom należnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. 

Niewłaściwa metoda obliczania lub pomyłka była najczęściej wskazywana w przypadkach 
zaniżania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. 

Bezpodstawne potrącenia spowodowały w kilku przypadkach zaniżenie kwoty należnego 
wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

Przypadki odmowy wypłaty należnego świadczenia z powodu nie rozliczenia się pracownika 
z pracodawcą np. z pobranej zaliczki pieniężnej czy powierzonego mienia najczęściej są 
rozstrzygane na korzyść pracowników do dnia zakończenia kontroli i stanowią pozytywne efekty 
uzyskane przez inspektorów w czasie kontroli.  

Jako charakterystyczne przykłady naruszeń prawa w zakresie wypłaty wynagrodzeń za pracę 
i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy należy wymienić (uwzględniono jedynie 
kontrole gdzie niewypłacone kwoty należności przekraczały łącznie 15.000zł) : 

• niewypłacenie w 152 przypadkach wynagrodzenia za pracę na łączną kwotę 
1.4330.073 zł, 

• niewypłacenie w  6 przypadkach wynagrodzenia za pracę i w  1 przypadku odprawy 
z powodu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników na 
łączną kwotę  203.000 zł, 

• niewypłacenie w 38 przypadkach wynagrodzenia za pracę na łączną kwotę 94.519 
zł, 

• niewypłacenie w 3 przypadkach odpraw z powodu rozwiązania stosunków pracy 
z przyczyn niedotyczących pracowników na łączną kwotę 38.621 zł, 

• niewypłacenie w 5 przypadkach wynagrodzenia za pracę na łączną kwotę 18.261 zł, 
 
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami związanymi z wypłatą 

wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych należnych ze stosunku pracy inspektorzy 
pracy wydali łącznie: 

• 24 nakazy płacowe zawierające w sumie 54 decyzje. Decyzje te dotyczyły 873 
pracowników i zostały wydane na łączną kwotę 2.452.359 zł  (słownie: dwa miliony 
czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych). Wg. stanu 
na dzień 15 stycznia 2016 roku  9 decyzji zostało uchylonych; 

• 63 wystąpienia zawierające łącznie 146 wniosków, które dotyczyły 858 pracowników; 
• 16 poleceń wypłacenia łącznie kwoty 65322,32 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta 

osiemdziesiąt dwa złote). Polecenia dotyczyły 28 pracowników. 
Za popełnione wykroczenia inspektorzy pracy nałożyli na osoby odpowiedzialne 33 mandaty 

karne na łączną kwotę 40.400zł (mandaty te zawierały 53 wykroczenia), skierowali 2 wnioski 
o ukaranie do sądów rejonowych (za 10 wykroczeń przeciwko prawom pracownika), zastosowali 
w 12 przypadkach środek wychowawczy (łącznie za 19 wykroczeń).  

Z wydanych 54 decyzji płacowych 9 zostało uchylonych.  Wszystkie pozostałe decyzje są 
prawomocne i podlegają wykonaniu. 

Pracodawcy wykonali 33 decyzje płacowe, w tym 32 podlegające prawomocnemu 
wykonaniu. Wniosek z tego, że spośród 45 podlegających wykonaniu decyzji 71% zostało 
zrealizowanych. 

W porównaniu z latami 2011 i 2012 gdzie wskaźnik ten wynosił 36% oraz rokiem 2013 - 31% 
i rokiem 2014 - 50%, znacząco wzrosła w 2015 roku efektywność działań inspektorów pracy. 
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Wykonane decyzje dotyczyły 188 pracowników na łączną kwotę 434025 zł (słownie: 
czterysta trzydzieści cztery tysięcy dwadzieścia pięć złotych), czyli ok. 18% objętej wszystkimi 
decyzjami kwoty.  

Pracodawcy zrealizowali 45 wystąpień (71% ogólnej liczby wystąpień) zawierające łącznie 
107 wniosków (73% ogólnej liczby wniosków), które odnosiły się do należności wobec 608 
pracowników tj. 70% ogólnej liczby pracowników, których dotyczyły wnioski inspektorów pracy. 

Ponadto w trakcie trwania kontroli pracodawcy wypłacili 74 pracownikom należne  
świadczenia pieniężne w łącznej kwocie 344.212 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące 
dwieście dwanaście) w tym m.in. 54 pracownikom wynagrodzenie za pracę w łącznej kwocie 
259.466  zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć czterysta sześćdziesiąt sześć). 

Należności te nie były już przedmiotem regulacji środkami prawnymi wydawanymi przez 
inspektora pracy choć bezsprzecznie należy zaliczyć ten fakt do efektów działań inspektorskich. 

* 

2.2. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników 
tymczasowych  

W trakcie prowadzonych w 2015 r. kontroli przestrzegania przepisów prawa wobec 
pracowników tymczasowych, dokonano oceny funkcjonowania przyjętych rozwiązań prawnych, 
dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych. Obowiązki pracodawcy w stosunku do 
pracowników tymczasowych realizowane są przez agencje pracy tymczasowej, jak 
i pracodawców użytkowników. Kontrole przeprowadzano w obu jednostkach. Praca tymczasowa 
stosowana jest przez pracodawców prowadzących działalność gospodarczą różnych branż.   

W zakresie realizacji tematu 201, inspektorzy pracy przeprowadzili w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2015 r. łącznie 42 kontrole w 40 różnych podmiotach, z czego 20 kontroli 
w agencjach pracy tymczasowej oraz 22 kontrole u pracodawców użytkowników.  

Inspektorzy pracy rozpoczęli czynności kontrolne w temacie przestrzegania przepisów prawa 
wobec pracowników tymczasowych w następujących okolicznościach: 

• na skutek złożonych skarg, 
• na skutek powiadomienia innego Organu oraz na skutek przekazania sprawy 

z innego Okręgu, 
• w pozostałych przypadkach w celu realizacji tematu 201. 

W toku kontroli inspektorzy pracy ujawnili następujące nieprawidłowości: 
1. w agencjach pracy tymczasowej 

• w trakcie kontroli ustalono (czego nie stwierdzono w latach poprzednich) że agencja 
zatrudnienia przejmowała pracowników tymczasowych od innej agencji zatrudnienia 
na zasadzie art. 231 kodeksu pracy, w celu obejścia przepisów ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych w zakresie dopuszczalnego okresu wykonywania pracy 
tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy 
użytkownika (art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). W ten 
sposób pracownik tymczasowy wykonywał pracę na rzecz jednego pracodawcy 
użytkownika przez okres dłuższy niż dopuszcza powołany art. 20 ustawy 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,   

• nieterminowe zawarcie na piśmie umowy o pracę tymczasową,   
• dopuszczanie do pracy pracowników tymczasowych bez orzeczeń lekarskich 

stwierdzających brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 
zajmowanym stanowisku, 

• nie zawiadamianie pracowników tymczasowych, przed zawarciem z nimi umowy 
o pracę o uzgodnieniach dokonanych z pracodawcą użytkownikiem tj. o: rodzaju 
pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymaganiach 
kwalifikacyjnych koniecznych do wykonywania pracy, która ma być powierzona 
pracownikowi tymczasowemu, przewidywanym okresie wykonywania pracy 
tymczasowej, wymiarze czasu pracy pracownika tymczasowego, miejscu 
wykonywania pracy tymczasowej, zakresie informacji dotyczących przebiegu pracy 
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tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika 
tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy 
tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego 
pracownika,  zakresie przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków 
pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż określone w ust. 
2a ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, zakresie przejęcia przez 
pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności 
na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. 

2. u pracodawców użytkowników 
• nie uzgodnienie na piśmie z agencją pracy tymczasowej: rodzaju pracy, która ma być 

powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymagań kwalifikacyjnych koniecznych do 
wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, 
przewidywanego okresu wykonywania pracy tymczasowej, wymiaru czasu pracy 
pracownika tymczasowego, miejsca wykonywania pracy tymczasowej, 

• nie poinformowanie na piśmie agencji pracy tymczasowej przez pracodawcę 
użytkownika o wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi 
tymczasowemu określonym w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących 
u pracodawcy użytkownika, 

• zatrudnianie pracowników tymczasowych przy pracach  nie mających charakteru 
sezonowego, okresowego lub doraźnego, 

• nie dostarczenie pracownikom tymczasowym odzieży i obuwia roboczego oraz 
niewypłacanie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia, a także 
niewypłacanie ekwiwalentu za pranie i konserwacje odzieży,  

• nierzetelne prowadzenie kart ewidencji czasu pracy, 
• dopuszczanie do pracy bez przeszkolenia w dziedzinie bhp, 
• nieprawidłowości w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 
• powierzanie pracownikom tymczasowym prac szczególnie niebezpiecznych. 

Przeprowadzono dwie kontrole w agencji pracy tymczasowej kierującej pracowników 
tymczasowych do pracy do zagranicznego pracodawcy użytkownika (do Francji). W trakcie 
kontroli stwierdzono dopuszczanie do pracy pracowników tymczasowych bez zaświadczenia 
lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym 
stanowisku, nieterminową wypłatę pracownikom tymczasowym wynagrodzenia za pracę, 
niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 

Podstawową przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest brak należytej organizacji pracy 
tak w agencjach pracy tymczasowej, jak i u pracodawców użytkowników oraz przepływu 
informacji pomiędzy nimi. Ponadto na powyższe ma wpływ niewystarczająca znajomość 
przepisów szczególnych, regulujących w niektórych aspektach uprawnienia pracowników 
tymczasowych odmiennie niż pozostałych pracowników. 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, inspektorzy pracy skierowali do kontrolowanych 
podmiotów:  

• 4 pisemne nakazy zawierających łącznie 18 decyzji, 
• 1 decyzję ustną, 
• 22 wystąpienia zawierające łącznie 90 wniosków. 

Ze zwrotnych informacji uzyskanych od kontrolowanych podmiotów wynika,  że wykonano: 
17 decyzji z 2 nakazów oraz 62 wnioski zawarte w 15 wystąpieniach.   
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy nałożyli na osoby winne popełnienia 
wykroczeń  4 mandaty karne na łączną kwotę 4 500,00 zł. 

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

W 2015r. przeprowadzono łącznie 15 kontroli podmiotów leczniczych, które  
zostały omówione w podziale na 4 grupy dla każdego z ww. podtematów A i B tj.: 1. publiczne – 
całodobowe (4 zakłady), 2. publiczne – ambulatoryjne (3 zakłady), 3. niepubliczne – całodobowe 
(4 zakłady), 4. niepubliczne – ambulatoryjne (4 zakłady). 

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 szczególności lekarskie 
i pielęgniarskie) oraz strukturę zatrudnienia, dane dotyczące wypadków przy pracy, oraz zdarzeń 
wypadkowych związanych z ekspozycją na czynnik biologiczny. 

 We wszystkich 15 skontrolowanych zakładach pracy stwierdzono nieprawidłowości. 
 Do charakterystycznych rodzajów naruszeń zaliczono uchybienia dotyczące:  
W zakresie prawnej ochrony pracy: treści aktów wewnątrzzakładowych, prowadzonej 

dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych, czasu pracy (w tym odpoczynków dobowego 
i tygodniowego), wypłacania należności za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatków 
z art.99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, udzielania urlopów 
wypoczynkowych (wymiar, termin, długość), odprowadzania odpisów zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych. 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: ustalenia zasad przydziału odzieży i obuwia 
roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, dostarczania ich pracownikom oraz 
ewidencjonowania tego w kartach przydziału odzieży i obuwia roboczego, szkolenia pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w terminach określonych przepisami, uzyskiwania 
orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy, nie ustalanie okoliczności i przyczyny 
zdarzeń wypadkowych związanych ze skaleczeniem, zakłuciem, ukłuciem ostrymi narzędziami, 
przedmiotami (z ekspozycją na czynnik biologiczny) jakim ulegli pracownicy.  

W wyniku kontroli wydano:  
• w zakresie prawnej ochrony pracy: 1 nakaz płacowy zawierający 2 decyzje na kwotę 

łączną 8415,86 zł, 4 polecenia (3 łącznie na kwotę 9776,9 zł), 104 wnioski w 16 
wystąpieniach;  

• w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 18 decyzji ustnych, 38 decyzji w 12 nakazach, 
54 wnioski w 10 wystąpieniach; 

• 8 mandatów na łączną kwotę 8200 zł, 13 pouczeń. 
 
Podczas ww. 15 kontroli udzielono 42 porad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

56 porad prawnych, w tym 4 z legalności zatrudnienia.  
W wyniku wydanego nakazu płacowego pracownikom wypłacono łącznie 8415,86 zł tytułem 

dodatków za pracę w porze nocnej i dziennej z art.99 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 
o działalności leczniczej. 

Zostały wykonane decyzje nakazowe, których termin wykonania upłynął, m.in. poprzez 
ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzeń potencjalnie wypadkowych związanych z ekspozycją 
pracowników na czynnik biologiczny (zakłucie, ukłucie), wykonanie pomiarów oświetlenia na 
stanowiskach pracy, założenie rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwych 
czynników biologicznych oraz założenie rejestru pracowników zatrudnionych przy takich pracach, 
uaktualnienie oceny ryzyka zawodowego, utworzenie prawidłowo zorganizowanej i spełniającej 
wymagania kwalifikacyjne służby bezpieczeństwa i higieny pracy, dokonanie badania urządzeń 
i instalacji elektrycznych użytkowanych w zakładzie pracy w zakresie stanu sprawności 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, opracowanie dla wszystkich pracowników zasad 
przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, dokonanie 
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udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego, okresowe przeszkolenie pracowników w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

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. 

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 dokumentacji pracowników (akt osobowych i ewidencji czasu pracy), 
poinformowanie pracowników o warunkach zatrudnienia. 

 
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. 

Największą bolączką dla podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami i wykonującym 
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne jest 
konieczność zaakceptowania faktu, że także ich dotyczą przepisy o czasie pracy 
i wynagrodzeniach z ustawy o działalności leczniczej, w tym w zakresie dodatków z art.99 ww. 
ustawy.  

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 ustalaniu harmonogramu czasu pracy, udzielania urlopów 
wypoczynkowych), brak analizy w zakresie przepisów dotyczących poszczególnych podmiotów 
leczniczych, brak bieżącej analizy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia 
w dziedzinie bhp, badania lekarskie), czasami nieprzestrzeganie przepisów prawa wynikające ze 
względów organizacyjnych (w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych, godzin 
nadliczbowych, badania wypadków przy pracy – ekspozycja na czynniki biologiczne). 

W samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej jako przyczyny naruszeń, 
pojawiające się w większym stopniu jak w podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami 
w rozumieniu ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, należy wymienić brak środków 
finansowych (m.in. w zakresie obowiązków związanych z zakładowym funduszem świadczeń 
socjalnych i wydawaniem odzieży i obuwia roboczego).  

Z analizy nieprawidłowości i ich przyczyn wynika również, że ciągle nie zostały usunięte 
problemy: dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniania 
odpoczynków dobowych, udzielania urlopów wypoczynkowych, prowadzenia dokumentacji 
pracowniczej oraz aktów wewnątrzzakładowych – we wszystkich rodzajach podmiotów 
leczniczych. 

W podmiotach leczniczych wykonujących ambulatoryjne świadczenia zdrowotne  
w mniejszym stopniu zdarzały się nieprawidłowości dotyczące czasu pracy, w tym nieudzielenie 
należnych pracownikom odpoczynków, nieprawidłowości dotyczące harmonogramów czasu pracy 
i ich wykonania oraz rozliczania (np. wypłat należności pieniężnych za godziny nadliczbowe) oraz 
uchybienia w zakresie przeszkalania pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
i wydawania im odzieży i obuwia roboczych.  

Tak jak w poprzednim roku, do wspólnych naruszeń występujących w większości 
kontrolowanych grup kontrolowanych podmiotów zaliczyć nie ustalanie okoliczności  
i przyczyny zdarzeń wypadkowych związanych ze skaleczeniem, zakłuciem, ukłuciem ostrymi 
narzędziami, przedmiotami (z ekspozycją na czynnik biologiczny) jakim ulegli pracownicy.  

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

Dokonując analizy naruszeń w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych 
przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz czasu pracy kierowców, szczególną uwagę należy 
zwrócić na kontrolę firmy wykonującej zarobkowy przewóz rzeczy w krajowym 
i międzynarodowym transporcie drogowym. W wyniku kontroli przeprowadzonej w tej firmie, suma 
kar za stwierdzone przez inspektora pracy naruszenia dotyczące głównie: 

• skrócenia dziennego czasu odpoczynku – 98 naruszeń – dotyczy 41 kierowców, 
• przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy – 

40 naruszeń – dotyczy 28 kierowców, 
• przekroczenia maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu – 57 naruszeń 

– dotyczy 35 kierowców, 
wyniosła 73.800,00 zł.  

Mając na uwadze art. 92 a ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zmianami oraz z 2015 r. Dz. U. poz. 1273), suma kar 
nałożona na przewoźnika wyniosła 25.000 zł.  

Cześć naruszeń stwierdzonych podczas omawianej kontroli jest traktowana w systemie 
oceny ryzyka jako bardzo poważne, czyli jako ta kategoria naruszeń, które szczególnie 
negatywnie oddziaływują na bezpieczeństwo w transporcie drogowym i mogą mieć wpływ na 
utratę wymogu dobrej reputacji, niezbędnego do uzyskania i posiadania zezwolenia na 
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.  

Kolejnym przykładem rażących naruszeń w zakresie czasu jazdy i czasu postoju oraz 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz czasu pracy kierowców jest kontrola 
przeprowadzona u przewoźnika który nie udostępnił do kontroli wykresówek lub  dokumentów 
potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu przez kierowców, co spowodowało wysoką 
sankcję – grzywnę w drodze decyzji administracyjnej – w łącznej kwocie 13.150,00 zł.  

Pracodawca nie udostępnił wykresówek, ponieważ ich nie posiadał – nie przechowuje 
wykresówek oraz dokumentów potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu przez kierowców.  

 
Według pracodawców najczęstsze przyczyny naruszeń w zakresie czasu jazdy i czasu 

postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców oraz czasu pracy kierowców, 
wynikają z trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw transportowych. Otrzymując zlecenie 
pracodawcy, w obawie przed jego utratą, godzą się na zbyt krótki termin jego realizacji, pośrednio 
wymuszając generowanie naruszeń przez kierowców.    

W ocenie pracodawców przyczyny naruszeń przepisów z zakresu czasu jazdy, przerw 
i odpoczynków wynikają także z:   

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

• problemów z pozyskaniem doświadczonych kierowców do pracy, 
• braku dostatecznej wiedzy kierowców na temat obowiązujących przepisów 

w zakresie realizowanego transportu międzynarodowego wykonywanego na 
terytorium Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszarem,  

• bagatelizowania przez kierowców obowiązku dokonywania stosownych wpisów 
manualnych na wykresówce z tachografu analogowego lub wydruku z tachografu 
cyfrowego, dotyczących usprawiedliwionych odstępstw od przestrzegania przepisów, 

• nieumiejętnego posługiwanie się przez kierowców selektorem grup czasowych przy 
tachografach analogowych i cyfrowych. 
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Według inspektorów pracy najczęstsze przyczyny naruszeń czasu pracy kierowców wynikają 
z oszczędności na kosztach prowadzonej działalności gospodarczej praz pracodawców oraz chęć 
osiągnięcia wysokiej efektywności pracy przy niskich nakładach finansowych.  

Bezrobocie sprawia, że kierowcy są zainteresowani utrzymaniem pracy za wszelką cenę, 
mimo, że nie otrzymują wynagrodzenia, które im się faktycznie należy. Niejednokrotnie chcą 
pracować dłużej i rezygnują z czasu wolnego. Wpływają na to systemy wynagrodzenia stosowane 
przez pracodawców, a faktyczna płaca kierowcy jest uzależniona od liczby przejechanych 
kilometrów. Kierowcy otrzymują często wynagrodzenie uzależnione od liczby przejechanych 
kilometrów, stawkę procentową od frachtu lub stałą ustaloną kwotę za konkretne wykonane 
zlecenia. To wszystko sprawia, że kierowca jest zainteresowany przejechaniem jak najwięcej 
kilometrów w jak najkrótszym czasie, a tym samym wykonaniem jak najwięcej zleceń. 

Jedną z przyczyn naruszeń jest niewątpliwie problem właściwego przeszkolenia 
w omawianym zakresie. "Niszowy" charakter prawa dotyczącego tej części prawa pracy 
w szerokim tego słowa znaczeniu, wielość regulacji i nakładanie się regulacji prawa krajowego, 
unijnego i międzynarodowego, istotnie nie ułatwia zrozumienia tej tematyki. Nieznajomość 
przepisów rozporządzenia 561/2006 nie jest wyłącznie problemem przewoźników, ale również 
i chyba przede wszystkim kierowców i zarządzających transportem. Kierowcy jako pierwszy 
element w procesie łamania przepisów rozporządzenia 561/2006, powinni w szczególności być 
poddawani szkoleniom wstępnym i cyklicznym szkoleniom przypominającym treść przepisów i ich 
praktyczne zastosowanie, a także skutki ich naruszania. 

Do przyczyn naruszeń przepisów o czasie pracy w transporcie drogowym należą także: 
• spowolnienie ekonomiczne powodujące ograniczenia w zatrudnieniu kierowców, 
• stale obecna na rynku przewozów drogowych nieuczciwa konkurencja,  
• nieodpowiednia infrastruktura drogowa, wzmożone natężenie ruchu na drogach,  

wszystko to niewątpliwie ma także swój udział w procederze nieprzestrzegania norm czasu pracy 
kierowców wykonujących przewozy drogowe. 

 
Wyniki przeprowadzonych kontroli, wykazały dużą skalę stwierdzonych naruszeń 

obowiązujących norm prawnych dotyczących czasu pracy kierowców wykonujących przewozy 
drogowe.  

Skala tego zjawiska budzi zaniepokojenie, ponieważ naruszenie przepisów z zakresu czasu 
jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw, rzutuje nie tylko na bezpieczeństwo kierowców 
i pasażerów pojazdów, ale również na bezpieczeństwo innych użytkowników dróg.  

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

niż 4,5 godziny,  
• nieprzestrzegania limitu dziennego czasu  jazdy. 

Podkreślić należy, że nieprawidłowości częściej występują w małych i średnich firmach 
transportowych niż w dużych. W tych ostatnich zazwyczaj jest wyodrębniona komórka 
organizacyjna, która specjalizuje się na bieżąco w analizowaniu czasu jazdy i odpoczynku 
kierowców. 

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

 
Wyniki kontroli wskazują na to, że na zagadnienia przestrzegania przepisów prawa pracy 

w stosunku do kierowców należy zwrócić w najbliższym czasie szczególną uwagę. Działania 
powinny zmierzać do: 
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• Egzekwowania respektowania prawa, w tym przede wszystkim w zakresie 
przestrzegania czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw i czasu 
odpoczynku kierowców poprzez wzmożone kontrole w powyższym zakresie. 

• Popularyzacji obowiązujących przepisów oraz właściwego przeszkolenia 
w omawianym zakresie. Charakter prawa dotyczącego transportu drogowego, wielość 
regulacji i nakładanie się regulacji prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego, 
nie ułatwia zrozumienia tej tematyki.  

Kryzys gospodarczy z jakim mamy wciąż do czynienia, wpływa niekorzystnie w branży 
transportowej na drastyczny spadek liczby zleceń. Zauważalny staje się brak płynności finansowej 
firm transportowych – przewoźnikom trudno jest odzyskać należności od kontrahentów 
zlecających usługi transportowe. Rosną koszty paliwa oraz napraw pojazdów. Natomiast ceny za 
usługi transportowe utrzymują się od kilku lat na niskim poziomie lub wręcz maleją. Wszystkie 
wymienione aspekty sprawiają, że przewoźnicy funkcjonują na granicy opłacalności. Ma to z kolei 
bezpośrednie przełożenia na stosowane przez pracodawców systemy wynagrodzenia - 
rzeczywista płaca kierowcy jest uzależniona od liczby przejechanych kilometrów. Kierowcy 
otrzymują wynagrodzenie uzależnione od liczby przejechanych kilometrów, obliczone procentowo 
od frachtu lub stałą ustaloną kwotę za konkretne wykonane zlecenia. To wszystko sprawia, że 
kierowca jest zainteresowany przejechaniem jak najwięcej kilometrów w jak najkrótszym czasie, 
a tym samym wykonaniem jak najwięcej zleceń. W świetle powyższego wydaje się, że celowe 
byłoby wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla kierowców wykonujących transport 
drogowy na terenie Polski, wzorem innych państw UE np. Niemiec.  

Docelowe działania legislacyjne zmierzające do zmiany minimalnego wynagrodzenia 
kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym  - ustalenia na dużo wyższym poziomie niż 
minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące wszystkich pracowników zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy – niezbędne jest ze względu na niepokojące zjawisko określania 
wynagrodzenia kierowców na poziomie niższym niż wynagrodzenie minimalne. Pracodawcy 
wliczają do minimalnego wynagrodzenia (bo zezwala na to prawo) dodatkowe składniki, do 
których prawo nabywa praktycznie każdy kierowca wykonujący transport drogowy, a mianowicie 
ryczałt za pracę w porze nocnej oraz wynagrodzenie za czas dyżuru. Następstwem tego jest to, 
że kierowca wykonując pracę nawet ponad 200 godzin w miesiącu, otrzymuje wynagrodzenie 
niewiele wyższe od minimalnego, z uwagi na to, że wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za 
czas dyżuru oraz wynagrodzenie z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych oblicza się 
z wynagrodzenia wynikającego z osobistego  zaszeregowania pracownika określonego stawką 
miesięczną lub godzinową. 

* 

2.5. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym bezpiecze ństwa 
i higieny pracy, w jednostkach organizacyjnych pomo cy społecznej  

Kontrolami objęto 10 podmiotów prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, tj. 
domów pomocy społecznej, zarówno publicznych jak i niepublicznych, znajdujących się na terenie 
województwa mazowieckiego – 5 publicznych i 5 niepublicznych. 

W kontrolowanych zakładach pracuje ogółem 746 osoby, w tym zatrudnionych jest 705 
pracowników na podstawie umów o pracę, z czego 587 pracowników stanowią kobiety.   
W kontrolowanych zakładach liczba wykonujących prace związane z podnoszeniem  
i przenoszeniem ciężarów, w tym osób wynosi: 336 kobiet oraz 22 mężczyzn. 

 
W czasie kontroli ustalono, że w DPS dokonywane jest ręczne przemieszczanie ludzi. Podczas 
kontroli nie stwierdzono nie przestrzegania norm dźwigania, przepisów dotyczących ręcznych 
prac transportowych. O tym, że przestrzegane są przepisy w powyższym zakresie może 
świadczyć niewielka liczba wypadków przy pracy i występowania problemów zdrowotnych 
związanych z pracą przy transporcie lub dźwiganiu. Przeprowadzone kontrole wykazały, że 



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2015 r. 

64 
 

w placówkach tych nie wystąpiły żadne choroby zawodowe związane ze schorzeniami 
wskazanymi w tytule tematu 205B.  

 
Podczas czynności kontrolnych stwierdzono szereg innych nieprawidłowości związanych 

z nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp. 
Wśród najczęściej występujących wymienić należy: 

• dopuszczanie do pracy pracowników bez zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego 
brak przeciwwskazań do pracy.  

• niepoddanie przeszkoleniu (teoretycznemu i praktycznemu) w zakresie bezpiecznych 
sposobów wykonywania prac związanych z podnoszeniem i przenoszeniem 
ciężarów, w tym osób. 

• brak lub nieuaktualniana ocena ryzyka zawodowego.  
• dopuszczanie do pracy pracowników nie przeszkolonych z zakresu bhp (szkolenia 

wstępne ogólne i stanowiskowe). 
• nie wydawanie pracownikom należnych sortów odzieżowych. 
 

Duża ilość stwierdzonych nieprawidłowości związana była m.in. z brakiem wiedzy dotyczącej 
zmian przepisów prawnych i nowych wymagań nakładanych przez ustawodawcę. 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano ogółem 59 decyzji nakazowych związanych  

z tematem 205B, w tym 54 decyzje na piśmie oraz 5 decyzji ustnych, 12 decyzjom nadano rygor 
natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa. 

Wydano 8 wystąpienia zawierające  ogółem 29 wniosków.  
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości nałożono 1 mandat karny oraz zastosowano 

2 środki wychowawcze – pouczenia za 2 wykroczenia. 
Podczas kontroli udzielono 25 porad prawnych i 15 porad technicznych mających na celu 

wyjaśnienie wątpliwości pracodawców w dziedzinie prawa pracy, w tym technicznego 
bezpieczeństwa pracy.  

 
Do dnia 08 stycznia 2015 roku wykonano 44 spośród 59 wydanych decyzji ogółem, tj. 74,6%  

decyzji, w tym wykonano: 
• 39 decyzji pisemnych (na 54 wydanych),  
• 5 decyzji ustnych (na 5 wydanych), 
• 9 decyzji pisemnych opatrzonych rygorem natychmiastowej wykonalności na 

podstawie art. 108 kpa. (na 12 wydanych). 
Ponadto zrealizowano 21 wniosków zawartych w 8 wystąpieniach na 28 wydanych, tj. 75 % – 

według danych, jakimi dysponuje Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie w związku 
z odpowiedziami nadesłanymi przez kontrolowanych pracodawców. 

 
Realizacja wydanych środków prawnych wpłynęła na poprawę warunków pracy. 

Jednocześnie podwyższone zostaną standardy tych DPS, co wpłynie na poprawę warunków 
przebywających w nich pensjonariuszy. 

Kontrole uświadamiały pracodawcom jak ważne jest  poddanie przeszkoleniu pracowników  
w zakresie bezpiecznych i prawidłowych sposobów wykonywania prac związanych  
z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów, w tym osób - w szczególności w zakresie sposobów 
wykonywania ręcznych prac transportowych oraz poprawnego posługiwania się przyrządami 
pomocniczymi obejmującego również ćwiczenia praktyczne. 

Kontrole inspektorów pracy spowodowały większe zainteresowanie nadzoru sposobami 
wykonywania pracy przez personel, częstsze użytkowanie posiadanego sprzętu ułatwiającego 
podnoszenie, dźwiganie osób oraz uzupełnienie oceny ryzyka zawodowego  
i zawieranie w skierowaniach lekarskich dokładnych opisów stanowisk pracy – zakresu pracy, 
którą wykonywać będą pracownicy (w szczególności zawieranie informacji, iż skierowany 
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wykonywać ma/wykonuje pracę związaną z przenoszeniem i dźwiganiem ciężarów, w tym osób). 
Przyczyniły się nie tylko do poprawy warunków bytowych pensjonariuszy poprzez podjęte prace 
modernizacyjne i remontowe, ale także do poprawy warunków pracy pracowników. 

* 

2.6. Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy w gospo darstwach 
ogrodniczych  

W 2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 13 kontroli których przedmiotem była ocena 
przestrzegania przepisów prawa pracy w gospodarstwach ogrodniczych. W związku ze 
stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali 1 polecenie oraz 9 wystąpień 
zawierających 25 wniosków. Nałożyli 3 grzywny w formie mandatów w łącznej wysokości 3000 zł. 
Do najczęściej występujących nieprawidłowości należą przypadki nieprowadzenia przez 
pracodawców kart ewidencji czasu pracy, akt osobowych pracowników. Stwierdzono również 
występowanie nieprawidłowości z zakresu przepisów o czasie pracy. Do stwierdzanych naruszeń 
dochodzi najczęściej w związku z nieznajomością przez pracodawców przepisów prawa pracy, jak 
również z chęcią obniżenia kosztów działalności gospodarczej. Pracodawcy wskazują na 
skomplikowany charakter przepisów prawa pracy. Należy podkreślić, iż wielu pracodawców, 
zwłaszcza tych mniejszych nie dysponuje własnymi służbami kadrowo- płacowymi, posiłkując się 
w tym zakresie obsługą ze strony podmiotów zewnętrznych. Ze względu na specyfikę pracy 
(często sezonowy charakter) w branży ogrodniczej występuje na większą skalę zatrudnienie 
w oparciu o umowy cywilnoprawne, ze wszystkim konsekwencjami tego faktu. Jest to również 
branża w której częściej niż gdzie indziej mamy do czynienia z zatrudnianiem bez zawarcia 
jakiejkolwiek umowy. 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

W ramach realizacji tematu nr 206B: ,,Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy 
w gospodarstwach ogrodniczych - bezpieczeństwo i higiena pracy’’, z harmonogramu działania 
Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r., przeprowadzonych zostało 10 kontroli. W skontrolowanych 
podmiotach zatrudnionych było łącznie 132 osoby, w tym na podstawie umów cywilo-prawnych – 
16, cudzoziemców 28. Liczba zatrudnionych w ramach stosunku pracy wyniosła 116 
pracowników, w tym 63 kobiety. Wśród pracowników nie było młodocianych i osób 
niepełnosprawnych.   

Celem kontroli, oprócz ustalenia, czy i jakie działania podejmują pracodawcy, aby 
przeciwdziałać zagrożeniom wypadkowym, było podjęcie działań zmierzających do likwidacji 
stwierdzonych nieprawidłowości. W wyniku kontroli inspektorzy pracy zastosowali następujące 
środki prawne. Wydanych zostało 7 nakazów na piśmie, zawierających łącznie 61 decyzji, w tym: 
2 opatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności z art. 108 kpa, 2 wstrzymujące prace, 
3 wstrzymujące eksploatację maszyn. Do pracodawców skierowanych zostało ponadto 
6 wystąpień, zawierających 13 wniosków. Inspektorzy pracy w 6 kontrolach stwierdzili, 
wykroczenia przeciwko prawom pracowników, w łącznej liczbie 12. Z tego 3 pracodawców 
ukaranych zostało mandatami karnymi, na łączną kwotę 3000 zł, a wobec trzech pozostałych 
zastosowano kary w postaci środków wychowawczych. W trakcie kontroli inspektorzy pracy, 
oprócz działań nadzorczych udzielili 29 porad, w tym: prawnych 38, technicznych 47, z zakresu 
legalności zatrudnienia 14. 

Według informacji przekazanych przez pracodawców oraz rekontroli przeprowadzonych 
przez inspektorów pracy wynika, że do dnia 31.12.2015 r. wykonanych zostało 95,1% decyzji oraz 
zrealizowane zostały wszystkie wnioski. Wobec powyższego nastąpiła poprawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny w zakładach objętych kontrolami. 

Skala i rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości wskazują, że poziom przestrzegania 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rolnych prowadzących szeroko 
rozumianą produkcję ogrodniczą jest, w niektórych obszarach niezadowalający.  

W ocenie inspektorów pracy istotne nieprawidłowości odnotowane został w następujących 
grupach zagadnień: 
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• zapoznawanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego, 
• wyposażenie maszyn i urządzeń technicznych w osłony i inne urządzenia ochronne, 
• eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, 
• zabezpieczenie otwartych obiektów technologicznych, 
• instrukcje bhp dotyczące procesów technologicznych i wykonywanych prac, 
• realizacja powierzonych obowiązków przez służbę bhp. 

Przyczyny takiego stanu rzeczy w ocenie inspektorów pracy przedstawiają się następująco: 
• 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 prawnymi, 
• niejednoznaczne uregulowania  w przepisach bhp, 
• słaba kondycja finansowa gospodarstw, ograniczająca środki na inwestycje 

zwiększające bezpieczeństwo pracy, 
Podsumowując wyniki przeprowadzonych kontroli należy jednocześnie stwierdzić, że 

w niektórych grupach zagadnień nie wystąpiły nieprawidłowości lub miały charakter marginalny, 
na przykład: 

• wyposażanie pracowników w środki ochrony indywidualnej, 
• wyposażanie pracowników w odzież i obuwie robocze, 
• organizacja prac przy uprawie i pielęgnacji roślin, 
• organizacja prac przy zbiorze płodów rolnych, 
• stan techniczny obiektów osłoniętej produkcji ogrodniczej, 
• przestrzeganie norm dźwigania ciężarów przez kobiety i mężczyzn. 

Zmiany niekorzystnego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach 
ogrodniczych nie można oczekiwać w krótkiej perspektywie. Poprawa może nastąpić pod 
warunkiem wprowadzania wielokierunkowych i perspektywicznych rozwiązań, w tym również 
działań kontrolnych, nadzorczych i profilaktycznych ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.  

Spostrzeżenia i uwagi wynikające z przeprowadzonych kontroli pozwalają na sformułowanie 
wniosków dotyczących doraźnych i perspektywicznych rozwiązań zmierzających do ograniczenia 
zagrożeń zawodowych i poprawy warunków pracy w gospodarstwach prowadzących szeroko 
rozumianą produkcję ogrodniczą: 

• kontynuacja działań kontrolnych i nadzorczych ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, 
• organizowanie szkoleń we współpracy z organizacjami pracodawców rolnych, 
• występowanie z inicjatywą zmian legislacyjnych w funkcjonujących przepisach bhp 

dotyczących rolnictwa, 
• promowanie problematyki bhp poprzez konkursy adresowane do pracodawców 

i pracowników tego sektora. 

Legalno ść zatrudnienia. 

Inspektorzy pracy przeprowadzili 29 kontroli legalności zatrudnienia w gospodarstwach 
ogrodniczych. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowali 12 wystąpień 
zawierających 13 wniosków. W jednym z przypadków zastosowano środek oddziaływania 
wychowawczego. Do najczęściej występujących nieprawidłowości należały przypadki 
nieterminowego zgłaszania osób zatrudnionych do ubezpieczenia społecznego oraz 
nieterminowego opłacania składki na Fundusz Pracy. Charakterystyczną cechą działalności 
prowadzonej w branży ogrodniczej jest jej  sezonowy charakter. Występują w niej okresy 
w których pojawia się zwiększone zapotrzebowanie na pracę, w tym również pracę o charakterze 
dorywczym. Wtedy też wzrasta zatrudnienie. Również przyczyny występujących nieprawidłowości 
są zbliżone do tych które występują w innych branżach. Główną  przyczyną nieprawidłowości są 
względy związane z pozapłacowymi kosztami pracy. Pracodawca zatrudniający pracownika bez 
zawierania jakiejkolwiek umowy nie jest zobowiązany do opłacania obowiązkowych składek na 
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ubezpieczenie społeczne. Jednocześnie wykonujący taką pracę pracownik otrzymuje 
wynagrodzenie w wyższej kwocie (bez konieczności uiszczania zaliczki na podatek dochodowy 
od osób fizycznych). Stopień przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia 
pracowników zatrudnionych w gospodarstwach ogrodniczych nie odbiega w znaczący sposób od 
stopnia przestrzegania przepisów w przypadku pracowników zatrudnionych w innych branżach. 
Ze względu na specyfikę pracy (często sezonowy charakter) na większą skalę (zwłaszcza 
w mniejszych podmiotach) występuje zatrudnienie w oparciu o umowy cywilnoprawne.  

** 

3. Zadania stałe Państwowej Inspekcji Pracy 

3.1. Kontrola legalno ści zatrudnienia i innej pracy zarobkowej  

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy przeprowadzili 988 kontroli legalności 
zatrudnienia obywateli polskich. Stwierdzono 54 przypadki nie potwierdzenia na piśmie rodzaju 
i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę oraz 118 przypadków różnego rodzaju 
uchybień w powyższym zakresie. Stwierdzono również 53 przypadki niezgłoszenia pracowników 
lub innych osób wykonujących pracę zarobkową do ubezpieczenia społecznego oraz 699 
przypadków nieterminowego zgłoszenia. Stwierdzono 18 przypadków niezawiadomienia 
w terminie PUP przez bezrobotnego o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub 
pozarolniczej działalności. Stwierdzono również 1374 przypadki nieopłacenia i 2631 
nieterminowego opłacenia składek na Fundusz Pracy. Łączna kwota nieopłaconych składek na 
Fundusz Pracy wyniosła 262454 zł. 

Efektem działań kontrolnych było skierowanie do podmiotów kontrolowanych 10 poleceń, 489 
wystąpień zawierających – 818 wniosków, które dotyczyły 4663 zatrudnionych oraz udzielenie 
podczas kontroli 2664 porad w zakresie prawnej ochrony pracy, 2665 -  w zakresie technicznego 
bezpieczeństwa pracy i 937 dotyczących legalności zatrudnienia. Skutki ujawnionych w toku 
kontroli wykroczeń stanowiły podstawę do ukaranie osób winnych naruszeń prawa w zakresie 
legalności zatrudnienia – w 65 postępowaniach mandatowych (łączna kwota nałożonych grzywien 
z tego tytułu – 78700 zł.) oraz skierowania 46 wniosków o ukaranie (zawierających łącznie 99 
zarzutów) do właściwych wydziałów karnych sądów rejonowych. Inspektorzy pracy w 32 
przypadkach ujawnionych wykroczeń zastosowali środki oddziaływania wychowawczego. 

Realizując kontrole legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej  
w roku 2015 nie zarejestrowano nowych (w porównaniu z latami 2013 i 2014) zjawisk, czy też 
nieprawidłowości 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, jaką mają zarejestrowane 
osoby bezrobotne.  

Wyszczególnienie Liczba osób Kwota (zł) 

Potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikiem umowy o pracę  223 x 

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego  228 x 

Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 1649 207206 

Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy i  legalno ści zatrudnienia 
w podmiotach powierzaj ących prac ę w sezonowych placówkach handlowych, punktach 
gastronomicznych i przedsi ębiorstwach świadcz ących usługi hotelarskie 

W 2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 15 kontroli w ramach realizacji tematu 
„egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia w podmiotach 
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powierzających pracę w sezonowych placówkach handlowych, punktach gastronomicznych 
i przedsiębiorstwach świadczących usługi hotelarskie”. W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami inspektorzy pracy wydali 6 wystąpień zawierających 9 wniosków. 
Zastosowano również 3 środki oddziaływania wychowawczego. Czynności kontrolne były 
przeprowadzane w podmiotach prowadzących działalność gastronomiczną lub hotelarską. Tak 
niska liczba kontroli spowodowana była przede wszystkim faktem, iż na terenie podlegającym 
właściwości OIP w Warszawie podmioty prowadzące działalność o charakterze sezonowym (we 
wskazanych wyżej branżach) nie występują na zbyt dużą skalę.  Najczęściej stwierdzonymi 
nieprawidłowościami były przypadki nieterminowego zgłaszania osób zatrudnionych do 
ubezpieczenia społecznego oraz nieterminowego opłacania składki na Fundusz Pracy. 

* 

3.1.1. Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz 

wykonywania pracy przez cudzoziemców 

W wyniku 484 kontroli przeprowadzonych roku 2015 w zakresie legalności zatrudnienia, innej 
pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców nie odnotowano pojawienia się 
nowych zjawisk, problemów i tendencji w tym obszarze kontroli. W dalszym ciągu, w odniesieniu 
do danych zebranych w wyniku kontroli z roku 2014, najwięcej naruszeń przepisów związanych 
było z brakiem wymaganych zezwoleń na pracę (175 przypadków) oraz pracą  
na warunkach innych niż określone w zezwoleniu na pracę (43 przypadki). Nieopłacanie składek 
na Fundusz Pracy oraz terminowość ich opłacania było również nader często stwierdzanym 
naruszeniem przepisów podczas realizowania ww. kontroli (24 przypadki nieopłacenia  
i 223 przypadków niezachowania terminu opłacenia składek). Efektem działań kontrolnych było 
skierowanie do podmiotów kontrolowanych 113  decyzji administracyjnych. Inspektorzy wydali 
ponadto 3 polecenia oraz 197 wystąpień (zawierających 407 wniosków). W związku ze 
stwierdzonymi wykroczeniami inspektorzy skierowali 84 wnioski o ukaranie (zawierające 212 
zarzutów) oraz nałożyli 35 grzywien w formie mandatów (w łącznej kwocie 37450 zł.). 
Zastosowano również 129 środków wychowawczych. 

W 2015 r. inspektorzy pracy nie kierowali zawiadomień dotyczących podejrzenia popełnienia 
przestępstwa złośliwego lub uporczywego naruszania praw pracowniczych w stosunku do 
obcokrajowców. Inspektorzy pracy nie zarejestrowali również przypadków nasuwających 
podejrzenie występowania znamion pracy przymusowej lub przestępstwa handlu ludźmi (art. 189a 
k. k w związku z art. 115 § 22 k. k).  

Inspektorzy pracy w ramach realizacji tematu T014 przeprowadzili 3 wspólne kontrole 
z funkcjonariuszami Straży Granicznej. W wyniku dokonywanych ustaleń inspektorzy pracy 78 
razy informowali Straż Graniczną o naruszeniach przepisów związanych z zatrudnianiem 
cudzoziemców. Okręgowy Inspektor Pracy  91 razy informował Wojewodę Mazowieckiego 
o przypadkach stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy o Promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy ustalonych w wyniku kontroli inspektorów pracy.  

Inspektorzy sekcji legalności zatrudnienia wzięli udział (w charakterze prelegentów) 
w 2 szkoleniach zorganizowanych przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM). 
Przedmiotem wystąpień przedstawicieli PIP były zagadnienia związane z legalnością zatrudnienia 
obcokrajowców. 

Przedstawiciele Inspekcji Pracy przeprowadzili również szkolenie z zakresu zagadnień 
dotyczących legalności zatrudnienia obcokrajowców dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo- 
Humanistycznego w Siedlcach. 
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Wyszczególnienie Liczba osób Warto ść (zł) 

Potwierdzenie na piśmie zawartej z cudzoziemcem umowy o pracę 20  

Zawarcie umowy cywilnoprawnej w formie pisemnej - z cudzoziemcem, od 
którego jest wymagane zezwolenie na pracę lub który pracuje na podstawie 
oświadczenia 

23  

Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego 31 3764 

Wypłacenie zaległego wynagrodzenia 3 4364 

Opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy 357 29980 

Na przestrzeni ostatnich lat zauważalnym jest wzrost liczby kontroli przeprowadzanych 
w ramach tematu legalności zatrudniania cudzoziemców (387 kontroli w 2013 r., 388 kontroli 
w 2014 r.). Wzrasta również liczba stwierdzonych przypadków nielegalnego wykonywania pracy 
przez cudzoziemców. W 2013 r. zanotowano 67 takich przypadków, w 2014 r. 133, natomiast 
w 2015 r. 229. Ten wzrost spowodowany jest przede wszystkim faktem zwiększenia migracji ze 
strony obywateli Ukrainy. Wpływ na to ma niewątpliwie sytuacja wewnętrzna tego kraju. Zjawisku 
temu sprzyja również stosunkowo łatwa i odformalizowana procedura zatrudniania (na podstawie 
oświadczeń). Największym problemem jest zatrudnianie cudzoziemców bez uzyskania 
zezwolenia na pracę. Do stwierdzanych naruszeń dochodzi najczęściej w związku 
z nieznajomością przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców. Przyczyna ta dotyczy 
zarówno pracodawców jak i wykonujących pracę obcokrajowców. Z drugiej strony należy jednak 
odnotować pewien wzrost świadomości prawnej obcokrajowców, przejawiający się między innymi 
coraz większą liczbą składanych przez nich skarg, dotyczących naruszania ich praw 
pracowniczych. 

* 

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

W okresie sprawozdawczym ustalono, że 1 podmiot wykonujący zadania agencji 
zatrudnienia, nie posiadał w tym zakresie wymaganego certyfikatu marszałka województwa, 
potwierdzającego wpis do rejestru agencji zatrudnienia. 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 
kontroli 

1. Kontrole przeprowadzone w celu realizacji T015/2015  

w tym: 
33 

2. wynikające z rozpatrzenia skargi  16 

3. 

 

związane z interwencją własną urzędu: 

a) realizacja planu kontroli agencji wytypowanych pod względem nieprawidłowości lub rodzaju 
świadczonych usług w oparciu  
o wytyczne do kontroli T015 

8 

b) monitoring ogłoszeń, ofert itp., zamieszczanych przez agencje zatrudnienia w mediach 3 

4. wynikające z powiadomienia otrzymanego z innego organu; 6 

5. inne przypadki (należy wyszczególnić źródło wszczęcia postępowania kontrolnego). - 

W 2015 r. w trakcie kontroli prowadzonych w celu realizacji tematy T015 stwierdzono 
przypadki naruszenia przepisów prawa polegające w szczególności na: 

• nie zamieszczaniu w ogłoszeniach i ofertach pracy numeru wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia; 

• uchybienia przy zawieraniu przez agencję zatrudnienia pisemnej umowy 
(określającej warunki skierowania)  z osobami kierowanymi do pracy za granicą u 
pracodawców zagranicznych; 
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• prowadzenie agencji zatrudnienia bez wymaganego wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia, 

• przedłożeniu po upływie przewidzianego przepisami terminu marszałkowi 
województwa corocznych informacji o działalności agencji zatrudnienia; 

• nie opłacanie bądź nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy. 

 
Przyczyn stwierdzonych nieprawidłowości jest niewątpliwie wiele, jednak nie da się ich 

wszystkich ustalić. Niektóre z nich zostały wskazane w trakcie kontroli, bezpośrednio przez osoby 
reprezentujące agencje zatrudnienia. I tak naruszenia polegające na: 

• prowadzeniu działalności bez wymaganego wpisu do rejestru, 
• nieterminowym informowaniu marszałka województwa o działalności agencji zatrudnienia 

wynikały – zdaniem przedstawicieli agencji zatrudnienia – z nieznajomości przepisów 
prawa w tym zakresie tj. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. 

Podobnie przyczyną  nieprawidłowości w zakresie np. publikowania ogłoszeń,  
w których nie zamieszcza się, numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia,  
jest z pewnością niewystarczająca znajomość przepisów obowiązujących agencje zatrudnienia.   

Na podstawie prowadzonego przez wyznaczonego pracownika monitoringu  
nie wytypowano podmiotów do kontroli, pod kątem możliwych praktyk noszących znamiona 
dyskryminacji kandydatów do pracy. W ramach kontroli  inspektorzy pracy realizujący temat T015 
obejmowali szczególnym monitoringiem publikowane przez agencje ogłoszenia o pracę. W 
wyniku tych kontroli nie stwierdzono jednak dyskryminacyjnych działań agencji. 

W 2015 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie skierował dwa powiadomienia do 
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, dające podstawę do wykreślenia 
z rejestru agencji zatrudnienia. Powiadomienia dotyczyły naruszenia przepisów ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia.  

W wyniku podjętych działań inspektorzy pracy skierowali do sądów karnych łącznie 3 wnioski 
o ukaranie. Wszystkie postępowania karne zostały zakończone prawomocnymi orzeczeniami. 
We wszystkich trzech przypadkach Sądy zastosowały wobec sprawców wykroczeń kary grzywny 
w wysokości od 3 000 zł. do 3 500 zł. plus zasądziły koszty postępowania.  

* 

3.3. Realizowanie zada ń instytucji  ł ącznikowej  

W 2015 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 10 kontroli, w zakresie realizowania zadań 
instytucji łącznikowej. Były to kontrole realizowane na zlecenie inspekcji pracy z krajów Unii 
Europejskiej. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 6 decyzji 
administracyjnych oraz  2 wystąpienia zawierające 26 wniosków. W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami nałożyli 1 mandat w wysokości 1500 zł. Najczęstszą nieprawidłowością 
stwierdzaną w toku kontroli prowadzonych w ramach wykonywania zadań instytucji łącznikowej 
było nieterminowe wypłacanie bądź obniżanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze 
stosunku pracy. Występowały również przypadki dopuszczania do pracy pracowników 
nieposiadających aktualnych badań lekarskich oraz szkoleń w dziedzinie bhp. 

* 

3.4. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych  

Inspektorzy pracy przeprowadzili 55 kontroli  w zakresie realizacji tematu 019 
„Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych”. Kontrole były prowadzone w zakładach 
różnych branż, m. in. w firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych, w jednostkach 
użyteczności publicznej, jednostkach budżetowych i samorządowych, placówkach kulturalno - 
oświatowych. Do kontroli typowano zakłady zróżnicowane pod względem formy prawnej 
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prowadzonej działalności, tj.: spółki prawa handlowego, spółdzielnie i przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność na własny rachunek. Kontrolą objęto wielkich, dużych, średnich i małych 
pracodawców, w których zatrudniano ogółem 7430 osób, w tym 433 na podstawie umów 
cywilnych, 6 osób tzw. samozatrudniających się, 2 cudzoziemców; 6978 pracowników z tego 4616 
kobiet, 3 młodocianych, 122 niepełnosprawnych. 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości głównie w zakresie: udzielania urlopów 
wypoczynkowych w roku nabycia prawa oraz w terminie do 30 września następnego roku 
kalendarzowego w przypadku przesunięcia urlopu ze względu na szczególne okoliczności 
(dotyczy 54 %  zakładów), dzielenia urlopów z zachowaniem zasady aby przynajmniej jedna 
część obejmowała 14 kolejnych dni kalendarzowych  (23% zakładów). Pozostałe 
nieprawidłowości dotyczyły planowania urlopu (14%)  ustalania prawa i wymiaru urlopów (9%) 
oraz innych mniej istotnych uchybień (16%). 

Opisane nieprawidłowości wystąpiły w 31 zakładach pracy, co stanowi 56% wszystkich 
kontrolowanych. 

 
Zakres tematyczny kontroli oraz rozmiar stwierdzony ch narusze ń 

Lp. 
Badane zagadnienie 

P - pracownicy, D - dokumenty 

Liczba 
zbadanych 

Nieprawidłowo ści 

Braki Uchybienia 
Ilość 

zł – kwota 
dn - dni 

1. Plan urlopów  D 75 2 6  

2. Urlop w pierwszym roku pracy P 115    

3. - prawo  P 115 1 0  

4. - wymiar  P 115 1 6  

5. Kolejny urlop P 1095    

6. - prawo  P 1095 1 1  

7. - wymiar  P 1095 2 3  

8. Udzielanie urlopów w roku kalendarzowym, w 
którym pracownicy nabyli do nich prawo  

P 1324 324  3036  dn 

9. Udzielanie urlopu nie później niż do 30 
września następnego roku kalendarzowego  

P 1881  103 1053  dn 

10. Prawidłowość udzielenia pracownikowi urlopu 
wypoczynkowego (art. 1542 par. 1-4 kp)  

P 1173  3  

11. Dzielenie urlopu wypoczynkowego  P 1357  62  

12. Udzielanie urlopu wypoczynkowego na 
żądanie pracownika  

P 850 0 0  

13. Udzielanie młodocianemu urlopu 
wypoczynkowego z upływem 6 miesięcy od 

dnia rozpoczęcia pierwszej pracy  

P 6 0 0  

 
Według danych statystycznych w wyniku przeprowadzonych kontroli skierowano: 31 

wystąpień zawierających 76 wniosków, z czego wykonano 50. Wnioski dotyczyły 636 
pracowników, na rzecz 455 pracowników zostały zrealizowane. Inspektorzy nałożyli łącznie 2 
mandaty karne na kwotę 2000 zł. Zastosowano 2 środki wychowawcze. Udzielono 101 porad 
prawnych. 

Środki związane ściśle z realizacją tematu „019” to: 67 wniosków na rzecz 629 pracowników, 
z tego zrealizowanych 42 na rzecz 448 pracowników; 2 mandaty karne za 2 czyny karalne 
w łącznej wysokości 2000 zł,  2 środki wychowawcze. 

Jak wskazują powyższe dane głównym problemem są uchybienia dotyczące udzielania 
urlopów wypoczynkowych w roku nabycia prawa oraz w nieprzekraczalnym terminie do 30 
września następnego roku kalendarzowego w przypadku przesunięcia urlopu ze względu na 
szczególne okoliczności. W celu wyeliminowania tego rodzaju nieprawidłowości inspektorzy 
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wydali 32 wnioski. Drugie miejsce pod względem liczebności naruszeń zajmuje dzielenie urlopów 
z pominięciem zasady, że przynajmniej jedna jego część powinna obejmować co najmniej 14 
kolejnych dni kalendarzowych. W tym zakresie wydano 13 wniosków. Kolejne miejsce zajmują 
uchybienia w zakresie planowania urlopów (wydano 8 wniosków). Pozostałe nieprawidłowości 
dotyczą  ustalania prawa i wymiaru urlopów, których usunięcie zalecono w łącznie 5 wnioskach 
pokontrolnych na rzecz 4 pracowników. Nieznaczny odsetek stanowią inne nieprawidłowości 
dotyczące przestrzegania przepisów o urlopach wypoczynkowych unormowane  w 9 wnioskach. 

Z danych dotyczących realizacji środków prawnych wynika, że na 67 wydanych wniosków 
pokontrolnych regulujących stwierdzone uchybienia - 42 zostały zrealizowane, co stanowi 62 % 
wykonania. 

Porównując wyniki kontroli z lat ubiegłych nadal głównym problemem pozostaje terminowość 
udzielania urlopów wypoczynkowych. Mimo wydłużenia granicznego terminu  do 30 września 
następnego roku kalendarzowego pracodawcom nadal nie udaje się zapanować organizacyjnie 
nad prawidłowym planowaniem okresów odpoczynku. Problem dotyczy głównie zakładów 
produkcyjnych i usługowych, w których priorytetem jest zapewnienie ciągłości pracy. Zakłady 
realizują  zamówienia  z narzuconym terminem często pod rygorem kar umownych nie zawsze 
przy optymalnej obsadzie kadrowej. Nie bez znaczenia pozostają także względy ekonomiczne 
zmuszające pracodawców do ograniczenia zatrudnienia.   

Przekroczenie terminu udzielenia urlopu wynika często z przyczyn leżących po stronie 
pracownika. Pracodawcy na życzenie pracowników często kumulują dni urlopu. 

Największe zaległości urlopowe stwierdzono w dużych (od  50 do 249 pracowników) 
i wielkich  (od 250 pracowników) zakładach pracy w branży usługowej i produkcyjnej.  

Niezmiennie od lat drugie miejsce pod względem naruszeń stanowi kwestia dzielenia urlopu, 
który zgodnie z kodeksem pracy powinien obejmować co najmniej 14 kolejnych dni 
kalendarzowych. Jako przyczynę tego typu uchybień należy wskazać znikomą wiedzę 
pracodawców na temat warunków efektywnej pracy. 

W stosunku do poprzedniego roku skala naruszeń z zakresie przepisów o urlopach 
wypoczynkowych jest podobna. 

* 

3.5. Kontrole placówek handlowych  

W 2015 roku kontroli poddano 17 placówek wielkopowierzchniowych prowadzących 
działalność na terenie województwa mazowieckiego. W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami wydano ogółem 114 decyzji, w tym 51 decyzji ustnych. Do pracodawców 
skierowano 16 wystąpień zawierających 59 wniosków. Wydano 1 polecenie. Na osoby winne 
popełnienia wykroczeń nałożono 2 mandaty, na łączną kwotę 2000 zł. Ponadto wydano 3 środki 
wychowawcze. 

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. Z zakresu prawnej ochrony pracy najwięcej nieprawidłowości 
stwierdzono w przypadku: aktów wewnątrzzakładowych, nieprawidłowego prowadzenia akt 
osobowych, nieprawidłowości w zakresie zawarcia umowy o pracę, nieprawidłowości w zakresie 
dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, nieprawidłowości w zakresie ekwiwalentu 
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Z zakresu bhp najwięcej nieprawidłowości stwierdzono 
w zakresie zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych, nie zapewnienia drożności dróg i ciągów 
komunikacyjnych oraz wyjść ewakuacyjnych, nieprawidłowości w zakresie składowania 
i magazynowania, nie zapewnienia możliwości odpoczynku w pobliżu miejsca pracy pracownikom 
wykonującym pracę stale w pozycji stojącej, stwierdzono przypadki nieprzystosowania miejsc 
składowania towarów do rodzaju składowanych towarów. 

Kontroli poddano 37 innych placówek handlowych, prowadzących działalność na terenie 
województwa mazowieckiego. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano ogółem 
225 decyzji, w tym 80 decyzji ustnych. Do pracodawców skierowano 192 wnioski 
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w wystąpieniach. Na osoby winne popełnienia wykroczeń nałożono 11 mandatów na łączną kwotę 
11000 zł. Ponadto skierowano 10 środków wychowawczych. 

Odnośnie prawnej ochrony pracy najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie: 
regulaminów pracy i wynagradzania, nieprawidłowego prowadzenia akt osobowych, zawieraniu 
umów o pracę, wydawania oraz treści świadectwa pracy, czasu pracy i prowadzenia dokumentacji 
z tym związanej (niezapewnienia dni wolnych wynikających z przeciętnie w pięciodniowego 
tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieudzielanie pracownikom należnego 
odpoczynku dobowego i tygodniowego, nieudzielenie pracownikom raz na 4 tygodnie niedzieli 
wolnej od pracy), wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy najwyższą skalę nieprawidłowości stwierdzono 
w przypadkach: niezapewnienia możliwości odpoczynku w pozycji siedzącej w pobliżu miejsca 
pracy, magazynowania i składowania, niezapewnienia drożności i niewyznaczenia dróg i ciągów 
komunikacyjnych, nie zapewnieniu drożności wyjść i dróg i wyjść ewakuacyjnych, składowania 
i magazynowania. 

Ponadto kontrolą objęto 7 placówek wielkopowierzchniowych w zakresie wykonywania pracy 
w święta. Pracy w święta nie stwierdzono w żadnym przypadku, co stwierdzono w oparciu 
o dokumentację dotyczącą czasu pracy, stwierdzono jedynie nieliczne przypadki naruszenia 
czasu pracy w okresie przedświątecznym.  

Kontroli poddano również 15 pozostałych placówek handlowych w zakresie wykonywania 
pracy w święta. Pracę w święta stwierdzono na terenie trzech placówek handlowych, w jednym 
przypadku powyższe stwierdzono w dniu przeprowadzania czynności kontrolnych w dniu 
świątecznym. Stwierdzono jednak w przypadku czterech objętych kontrolą placówek 
nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania czasu pracy. 

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, utrzymania ładu i porządku w ciągach 
komunikacyjnych, zapewnienia dróg i wyjść ewakuacyjnych, szkoleń w zakresie bhp, ponadto 
w małych placówkach handlowych nieprawidłowości w zakresie badań lekarskich oraz oceny 
ryzyka zawodowego. Nadal utrzymują się nieprawidłowości polegające na nieopracowywaniu 
bądź nieudostępnieniu zatrudnionym pracownikom instrukcji bhp, instrukcji magazynowania 
i składowania. Spotykane są nieprawidłowości w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji 
elektrycznych. W kilku przypadkach stwierdzono uszkodzone regały i ich półki, na niezmiennym 
poziomie utrzymuje się stwierdzona ilość braku informacji o maksymalnym obciążeniu półek 
i regałów, dotyczy to zarówno małych placówek jak i sklepów o dużej powierzchni.  

Powrócił natomiast problem zbyt małej powierzchni magazynowej w stosunku do 
składowanych towarów, polegające na przechowywaniu towarów w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych, głównie na terenie pomieszczeń higienicznosanitarnych tj. szatni 
pracowniczych, ustępów. W poprzednim okresie miało to związek z okresem przedświątecznym, 
w chwili obecnej sytuacje takie pojawiają się również w innych czasookresach. 

Zwiększyła się natomiast ilość stwierdzonych przypadków zastawiania towarami wyjść i dróg 
ewakuacyjnych. Analizując ogólną liczbę skontrolowanych placówek, w porównaniu z latami 
ubiegłymi, w objętym analizą okresie nie odnotowano spadku nieprawidłowości w zakresie 
magazynowania i składowania.  

We wszystkich, zarówno wielkopowierzchniowych jak i małych placówkach handlowych stale 
występuje problem niezapewnienia pracownikom wykonującym pracę stojącą możliwości 
odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o rozwiązywaniu 
umów o pracę bez wypowiedzenia, okresów rozliczeniowych, wysokości wynagrodzenia 
co najmniej równemu minimalnemu, wynagrodzenia za urlop. 

W wyniku kontroli na trenie kontroli placówek handlowych wielkopowierzchniowych wydano 
115 decyzji. Do pracodawców skierowano 59 wniosków. W wyniku kontroli na trenie pozostałych 
placówek handlowych wydano 200 decyzji. Do pracodawców skierowano 159 wniosków. 
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W wyniku kontroli placówek w zakresie wykonywania pracy w święta pozostałych placówek 
handlowych do pracodawców skierowani 8 wniosków w 4 wystąpieniach. Dwóch pracodawców 
zgodnie z udzieloną przez nich informacją, przyjęło do realizacji w ramach bieżącej działalności 
wnioski zawarte w wystąpieniach dotyczących zapewnienia pracownikom odpoczynków 
dobowych, nie rozpoczynania pracy dwukrotnie w dobie pracowniczej, rzetelnego 
ewidencjonowania czasu pracy oraz niezatrudniania pracowników w dni świąteczne. W roku 
2016 r. przewidziane są re kontrole ze szczególnym uwzględnieniem pracy w dniach 
świątecznych. 

Kontrole przeprowadzone były łącznie w 54 placówkach handlowych, tj. 17 kontroli 
w placówkach wielkopowierzchniowych oraz 37 kontroli w innych placówkach handlu 
detalicznego. W części dotyczącej technicznego bezpieczeństwa pracy stale pojawiają się 
nieprawidłowości w zakresie składowania i magazynowania, nie ma przy tym różnicy pomiędzy 
dużymi i małymi placówkami handlowymi. Stale stwierdzane jest zastawianie dróg ewakuacyjnych 
i ciągów komunikacyjnych, brak oznakowania o maksymalnym obciążeniu urządzeń do 
składowania, nie wyznaczenie dróg i ciągów komunikacyjnych. Na trenie pozostałych placówek 
handlowych zwiększyła się skala nieprawidłowości w zakresie szkoleń, badań lekarskich, oceny 
ryzyka zawodowego.  

Porównując nieprawidłowości stwierdzone na terenie wielkopowierzchniowych placówek 
z nieprawidłowościami stwierdzonymi na terenie innych zakładów pracy na przełomie ostatnich lat 
w zakresie stanu bhp można zauważyć, iż stan bhp na terenie placówek dużych utrzymuje się na 
tym samym poziomie w porównaniu z latami ubiegłymi,  nastąpiło lekkie polepszenie stanu bhp na 
terenie pozostałych placówek handlowych. 

W zakresie prawnej ochrony prawa pracy na terenie dużych placówek mniejsza skala 
nieprawidłowości występuje w zakresie prowadzenia akt osobowych, ewidencji czasu pracy, 
informowania o rozkładach czasu pracy, powyższe dotyczy prawie wszystkich bloków badanych 
zagadnień podczas, gdy w tych obszarach na terenie innych placówek handlowych 
nieprawidłowości te się pojawiają. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że stale występują nieprawidłowości w zakresie czasu pracy 
oraz składowania i magazynowania, które raz w większym raz w mniejszym stopniu, ale stale 
i w dość wysokiej skali występują na przełomie ostatnich lat.  

Przeprowadzone kontrole w zakresie przestrzegania pracy w święta na terenie innych 
placówek handlowych ujawniło nie wysoką skalę nieprawidłowości w tym zakresie, w przypadku 
20 % placówek stwierdzono zatrudnianie pracowników w dni świąteczne. Łącznie na terenie 26 % 
objętych kontrolą placówek handlowych stwierdzono nieprawidłowości. Na 3 z 15 
skontrolowanych pracodawców nałożono karę grzywny.  

Na podstawie dotychczasowych obserwacji należy zwrócić uwagę również na sposób 
zatrudniania w małych placówkach handlowych osób wykonujących pracę. Pracodawcy w celu 
prowadzenia działalności handlowej w święta zatrudniają pracowników na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. Należy tu zwrócić uwagę na proceder „wymiany” pracowników pomiędzy 
sklepami, co jest zgodne z obecnie ustanowionymi przepisami. Głównym celem ustawodawców 
było bowiem pozwolenie na wykonywanie pracy przez właścicieli placówek handlowych i ich 
rodziny, a nie zatrudnianie osób trzecich. 

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

okręgowego inspektoratu pracy 

4.1. Kontrole obowi ązywania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, do 
których przez ponad 5 lat nie były zawierane protok oły dodatkowe oraz nie 
wpływały do rejestru prowadzonego przez ministra wł aściwego ds. pracy 
informacje o ich rozwi ązaniu lub wypowiedzeniu 

W 2015 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie dokonali oceny 
przestrzegania uprawnień pracowniczych w jednostkach organizacyjnych objętych 
ponadzakładowymi układami zbiorowymi pracy, których postanowienia przez ponad 5 lat nie były 
protokołami dodatkowymi – dostosowane do zmian w przepisach prawa w jedenastu podmiotach, 
w tym w ośmiu placówkach oświatowych (przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, 
zespołach szkół), w których obowiązywały trzy ponadzakładowe układy zbiorowe pracy. Układy te 
w latach 1998−2001 były zawierane dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych 
w szkołach oraz przedszkolach prowadzonych przez gminę, przez wójtów oraz Związek 
Nauczycielstwa Polskiego − Zarząd Okręgu Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie lub Zarząd 
Główny.  

We wszystkich objętych kontrolą placówkach oświatowych ponadzakładowe układy zbiorowe 
pracy stosowane były do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r., 
poz. 1786), bowiem art. 39 wymienionej wyżej ustawy obligował pracodawców do określenia 
zasad wynagradzania w regulaminie wynagradzania.  

Spośród trzech objętych kontrolą ponadzakładowych układów zbiorowych pracy zawartych 
dla pracowników niebędących nauczycielami w placówkach oświatowych tylko jeden nie został 
wypowiedziany przez żadną ze stron (pozostałe – w 2009 r. wypowiedzieli wójtowie). W związku 
z tym inspektor pracy wniósł o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie sytuacji, 
w której funkcjonują dwa akty prawne regulujące tę samą materię (ponadzakładowy układ 
zbiorowy pracy oraz regulamin wynagradzania). 

Obecnie we wszystkich skontrolowanych w ramach tematu szkołach oraz przedszkolach 
obowiązują regulaminy wynagradzania odpowiadające treścią obowiązującym przepisom prawa 
pracy. 

* 
4.2. Przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp w z akładach usług 

gastronomicznych 
W 2015 r. w temacie 941 tj. przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp w zakładach usług 
gastronomicznych przeprowadzono 52 kontrole. Na terenie objętych kontrolą placówek pracę 
wykonywało 931 pracowników, w tym w ramach stosunku pracy zatrudnionych było 814 
pracowników, w tym 472 kobiety, 33 młodocianych pracowników, 20 cudzoziemców oraz 
6 pracowników niepełnosprawnych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 206 decyzji, skierowano do pracodawcy 181 
wniosków. Stwierdzono 43 wykroczenia w wyniku których skierowano 1 wniosek do sądu, 
nałożono 8 mandatów, zastosowano 6 środków wychowawczych. Łącznie wykroczenia 
stwierdzono na terenie 28,8 % objętych kontrolą zakładów. 

W drodze decyzji nakazującej wypłatę należnych świadczeń, wydano decyzje opiewające na 
łączna kwotę 3117,20 zł brutto, wydano wnioski o wypłatę kwoty 875 zł brutto. 

Nieprawidłowości na terenie objętych kontrolą placówek stwierdzono na terenie 83% 
objętych kontrolą zakładów gastronomicznych, nieprawidłowości nie stwierdzono jedynie na 
terenie 9 zakładów usług gastronomicznych. 
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Stwierdzonymi najczęściej nieprawidłowościami z zakresu prawnej ochrony pracy były: 
• nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych pracowników, co stwierdzono na terenie 

38% placówek, nieprowadzenie akt osobowych na terenie 5% zakładów, 
• nieprawidłowości w zakresie informowania pracowników o dodatkowych warunkach 

zatrudnienia – nie poinformowanie pracowników stwierdzono na terenie 29% 
objętych kontrolą zakładów, 

• nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy w imiennych kartach stwierdzono na 
terenie 17% zakładów objętych kontrolą, 

• nieprawidłowości w treści zawartych z pracownikami umów o pracę stwierdzono na 
terenie 11% zakładów, 

• nie zaprowadzenie imiennych kart i nie ewidencjonowanie czasu pracy w imiennych 
kartach ewidencji czasu pracy stwierdzono na terenie 11% objętych kontrolą 
zakładów, 

• nienaliczenie i niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
stwierdzono na terenie 10% zakładów. 

Ponadto w pojedynczych przypadkach stwierdzono takie nieprawidłowości jak zatrudnianie 
pracowników z naruszeniem przepisów odpoczynku dobowego i tygodniowego. 

W dwóch przypadkach stwierdzono zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach 
wskazujących na zawarcie umowy o pracę. 

W zakresie wynagrodzenia za pracę nieprawidłowości stwierdzono w 5 przypadkach, były to: 
nieterminowa wypłata wynagrodzenia, wypłata wynagrodzenia w wysokości niższej niż 
wynikająca z zawartej umowy o pracę, dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia z naruszeniem 
obowiązujących przepisów.  

Najczęściej stwierdzonymi nieprawidłowościami z zakresu technicznego bezpieczeństwa 
pracy były: 

• na terenie 41% objętych kontrolą zakładów stwierdzono nieprawidłowości z zakresu 
szkoleń z zakresu bhp, powyższe dotyczyło nieterminowego przeprowadzenia bądź 
nie przeprowadzenia szkolenia (wstępne ogólne stanowiskowe, szkolenie okresowe), 

• na terenie 15% objętych kontrolą zakładów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
dopuszczania do pracy pracowników bez uzyskania zaświadczenia lekarskiego 
stwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na zajmowanych 
stanowiskach pracy, 

• na terenie 27% objętych kontrolą zakładów pracy stwierdzono niezapewnienie 
instrukcji udzielania pierwszej pomocy, nie wyznaczono pracowników do udzielania 
pierwszej pomocy, 

• na terenie 23% kontrolowanych zakładów stwierdzono nieopracowanie oceny ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy występujących na terenie zakładów pracy bądź 
ich nieprawidłowe opracowanie, 

• na terenie 21% objętych kontrolą zakładów stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych,  

• na terenie 8% objętych kontrolą stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
wyznaczenia dróg ewakuacyjnych, niewłaściwego stanu obiektów i pomieszczeń 
pracy oraz nieprawidłowości pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

Inspektorzy pracy w trakcie kontroli przekazywali broszury informacyjne wydane przez 
Państwową Inspekcję Pracy. W trakcie kontroli udzielili 162 porady z zakresu prawnej ochrony 
pracy, 132 porady z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy, 33 porady dotyczących 
legalności zatrudnienia.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 206 decyzji oraz skierowano 181 wniosków. 
W przypadku części decyzji i wystąpień termin ich realizacji jeszcze nie upłynął, w przypadku 

braku odpowiedzi na skierowane nakazy i wystąpienia, przewidziane są kontrole sprawdzające 
ich realizację. 
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Podsumowując realizację tematu „Przestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp w zakładach 
usług gastronomicznych” należy stwierdzić, że skala stwierdzonych nieprawidłowości w tym 
zakresie była zaskakująco wysoka. W przeszło 80 % objętych kontrolą zakładów pracy 
stwierdzono nieprawidłowości, zarówno w zakresie prawnej ochrony pracy jaki i bezpieczeństwa 
i higieny pracy.  

Przeprowadzone kontrole z całą pewnością przyczyniły się do poprawy zagadnień z zakresu 
prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie kontrolowanych zakładów.  

W związku z wysoką skalą osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne, należy z większą 
intensywnością dokonać badania umów cywilnoprawnych osób wykonujących pracę na terenie 
tych placówek. Dotyczy to w szczególności pracowników wykonujących pracę w charakterze 
obsługi kelnerskiej, gdzie zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych stanowi 
przeważającą ilość.  

Z uwagi na powyższe wskazane jest kontynuowanie kontroli w tym temacie.  

*** 
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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 2015 kontynuowano działania kontrolno nadzorcze, prowadzone w ramach programu 
długofalowego 2013-2015, którego celem było 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 
objęto 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. 
Prowadzone w roku 2015 kontrole wykazały, że ryzyko zawodowe oceniono we wszystkich 
objętych nadzorem zakładach pracy. Analiza dokumentacji związanej z oceną ryzyka 
zawodowego wykazała, że we wszystkich kontrolowanych zakładach: 

• udokumentowano ryzyko zawodowe związane z poszczególnymi zagrożeniami 
zidentyfikowanymi przy określonych pracach, 

• wyznaczono dopuszczalność ryzyka zawodowego, w których podjęto działania korygujące 
lub zapobiegawcze na stanowiskach pracy,  

• w regulaminie pracy określono sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, 
w którym poinformowano pracowników zgodnie z przyjętą zasadą,  

• dokonano identyfikacji wszystkich zagrożeń (fizycznych, chemicznych, mechanicznych 
itp.), 

• uwzględniono wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 
na których może wystąpić atmosfera wybuchowa,  

• uwzględniono szczegółowe wymagania przy ocenie ryzyka zawodowego związanego 
z narażeniem pracowników na hałas. 

We wszystkich kontrolowanych zakładach podjęto działania naprawcze i korygujące. 

W dwóch zakładach realizowane są środki profilaktyczne i wnioski określone w protokółach 
powypadkowych. W dwóch ponieważ w jednym z kontrolowanych podmiotów nie zarejestrowano 
żadnego wypadku przy pracy w 2015 roku. W zakładach tych przeprowadza się systematyczną 
analizę wypadków przy pracy. W odniesieniu do rodzaju kierowanych wniosków i środków 
profilaktycznych oraz ich realizacji zauważenia wymagają działania podejmowane przez 
pracodawcę. W porównywalnych trzech zdarzeniach wypadkowych, których przyczyną było 
niezachowanie przez poszkodowanego szczególnej ostrożności, zespół powypadkowy w dwóch 
przypadkach formułował jedno zalecenie i wniosek profilaktyczny, o treści: „Przeprowadzić 
rozmowę z poszkodowaną z zaistniałą sytuacją”. Dodania wymaga informacja, że zalecenie tego 
rodzaju nie zostało zrealizowane z powodu zwolnień lekarskich poszkodowanych osób.  

W przypadku jednego z kontrolowanych podmiotów inspektor pracy ustalił, że podjęte 
wnioski oraz środki profilaktyczne dotyczące wypadków przy pracy były prawidłowe i skuteczne.  

Natomiast w innym podmiocie na podstawie analizy własnej powtarzalnych wypadków 
inspektor pracy stwierdził niską skuteczność wniosków i środków profilaktycznych. Powołany 
zespół powypadkowy mimo zaleceń pokontrolnych inspektora pracy kieruje po zdarzeniach 
powypadkowych zalecenia nieadekwatne od ich przyczyn powstania i skutków. Na przestrzeni 
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czasu objęcia zakładu wzmożonym nadzorem trzeba zauważyć, że działania podejmowane 
w zakresie badania wypadków przy pracy nie uległy poprawie.  

Wzorem poprzednich latach, w kontrolowanych zakładach nie ujawniono przypadku 
stwierdzenia choroby zawodowej. Niemniej jednak, w jednym z objętych nadzorem zakładów 
toczy się jedno postępowanie odwoławcze w zakresie choroby zawodowej.  

Przeprowadzone kontrole wykazały, że we wszystkich zakładach objętych nadzorem 
użytkowane maszyny spełniają wymagania minimalne.  

W każdym z kontrolowanych zakładów utworzono służbę bhp, a zakres realizowanych zadań 
przez służbę bhp jest zgodny z działaniami określonymi w § 2.1. rozporządzenia Rady Ministrów 
z 02.09.1997 r. w sprawie służby bhp. W dwóch kontrolowanych zakładach pracy utworzona jest 
społeczna inspekcja pracy. Wykonujący swoje obowiązki w kontrolowanych podmiotach ZSIP nie 
wydawał zalecenia usunięcia stwierdzonych uchybień. W każdym objętym kontrolą zakładzie 
powołano Komisje BHP, które dokonują przeglądu stanowisk pracy oraz opiniują podejmowane 
przez pracodawców środki zapobiegające wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. We 
wszystkich kontrolowanych zakładach pracodawcy konsultują działania związane z bhp. 

Poprawę warunków pracy uzyskano ogółem w dwóch kontrolowanych zakładach, 
poprawiając warunki pracy 363 osobom, w tym: 

• ograniczenie zagrożeń chorobowych i wypadkowych osiągnięto poprzez wykonanie prac 
modernizacyjnych i remontów, instalowanie nowych maszyn i urządzeń technicznych; 
zmianę technologii lub eliminację z produkcji szkodliwych surowców – miało miejsce 
w 3 zakładach.  

Ciekawym przykładem, w przedmiotowym zakresie działań podjętych przez na rzecz 
ograniczenia zagrożeń dla pracowników była wymiana odzieży ochronnej na odzież 
o właściwościach antyelektrostatycznych i trudnopalnych z włókien Nomexu. W tym samym 
zakładzie pracy podjęto również działania w zakresie wyposażenia pracowników z wadą wzroku 
w okulary ochronne przeciwodpryskowe, które dostosowane są do indywidulanych potrzeb 
pracownika.  

• ograniczenie zagrożeń chorobowych i wypadkowych wynikających z wdrożenia rozwiązań 
organizacyjnych, programów poprawy warunków pracy, procedur systemowego 
zarządzania bhp w zakładzie – miało miejsce w 2 zakładach. 

W jednym z zakładów objętych wzmożonym nadzorem w roku 2015 przyjęto program 
poprawy bezpieczeństwa i kultury bhp.  

Do najważniejszych zadań zrealizowanych i w trakcie realizacji w br. należy zaliczyć: 
• Realizację zgłoszonych zagrożeń w ramach programu „Zgłoś zagrożenie” za rok 2014 na 

poziomie 90%. W 2015 r. w okresie styczeń-listopad w ramach programu „Zgłoś 
zagrożenie” zgłoszonych zostało 4574 zagrożenia, z czego na dzień 1 grudnia 2015 r. 
zostało zrealizowanych 66% 

• Przeprowadzenie Tygodnia Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia  
• Comiesięczne redagowanie strony poświęconej zagadnieniom BHP w wewnętrznej 

gazecie 
• Wprowadzenie systemów: 5S, LOTO, Systemu Wsparcia Pracowników (przy wsparciu 

CIOP) 
• Wprowadzenie „safety walk” (spacer bezpieczeństwa – przegląd stanowisk pracy 

prowadzony przez kierownictwo zakładu przy udziale przedstawicieli pracowników, 
animatorów bhp, służb bhp). 

• Wprowadzanie systemu nagradzania kontraktorów „Dziel się zyskiem za bezpieczeństwo” 
• Wprowadzanie systemu  zgłaszania zagrożeń przez kontraktorów. 

W wyniku prowadzonych w zakładach objętych nadzorem kontroli wydano ogółem 16 decyzji 
(4 decyzje ustne wykonane w trakcie kontroli) w tym: 

• 2 wstrzymujące prace z powodu braku odpowiednich urządzeń ochronnych; 
• 2 kierujące do innych prac. 
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Zagadnienia bezpieczeństwa pracy najczęściej ujmowane w decyzjach wydawanych przez 
inspektorów pracy w wyniku prowadzonych kontroli dotyczyły głównie: 

• nieprawidłowości dotyczące stanowisk, procesów pracy, procesów technologicznych, 
magazynowania i składowania – 7 szt 

• maszyny i urządzenia techniczne – 2 szt 
• transport – 1 szt 
• organizacja bezpiecznej pracy – 1 szt 
• środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze – 2 szt 
• obiekty i pomieszczenia pracy, pomieszczenia higienicznosanitarne, wentylacja, 

ogrzewanie i oświetlenie – 1 szt 
• urządzenia i instalacje energetyczne – 1 szt 
• nieprawidłowości związane z zatrudnianiem pracowników tymczasowych – 1 szt 

Rażące naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy związane były z: 
• brakiem skutecznego zabezpieczenia uniemożliwiającego bezpośredni dostęp do strefy 

niebezpiecznej pracy przekładni łańcuchowej przenoszącej napęd z silnika elektrycznego 
na rolki napędzające taśmę – w dwóch przypadkach; 

• brakiem zabezpieczeń uniemożliwiających bezpośredni dostęp do strefy niebezpiecznej 
pracy stempla prasy – w 2 przypadkach; 

• wykonywaniem przez pracownice tymczasowe prac szczególnie niebezpiecznych – 
w 1 przypadku; 

• niewyposażeniem pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej – 
w 1 przypadku. 

W dużym uogólnieniu należy wskazać czynnik ludzki jako najbardziej zawodny. Na 
przykładzie ww. trzech zakładów pracy widać wyraźnie, że tylko w jednym tempo procesu 
kształtowania kultury bezpiecznych warunków pracy odbiega od pozostałych. Każda kolejna 
kontrola ujawniała innego lub tego samego rodzaju nieprawidłowości. Na powyższa sytuację 
w ograniczony sposób miały wpływ zalecenia pokontrolne oraz kary grzywny. Wobec tego 
niemożliwe jest wskazanie jednoznacznych przyczyn dlaczego dochodzi do stałego łamania 
przepisów prawa. Jedno jest pewne, że po kliku kontrolach nie można już mówić że pracodawca 
bądź jego służby nie miały wiedzy o prawidłowym zachowaniu.  

Do zakładów objętych wzmożonym nadzorem, w roku sprawozdawczym skierowano 
wzmożone działania prewencyjne. Działania prewencyjne polegały między innymi na przekazaniu 
pracodawcom publikacji wydawanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Informowano, 
o organizowanych przez PIP programach prewencyjnych. W jednym przypadku społeczny 
inspektor pracy, zgłosił się do konkursu “Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” i zajął II 
miejsce na szczeblu okręgowym.  

Na podstawie przeprowadzonych kontroli zakładów pracy pod szczególnym nadzorem 
w roku 2015 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.  

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

W roku 2015 kontrole przeprowadzono u 21 pracodawców. Kontrolą objęto 133 stanowisk 
pracy, na który zatrudnionych było 3765 pracowników, w tym 2281 kobiet oraz 73 
niepełnosprawnych. 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, stwierdzone przez inspektorów pracy podczas prowadzonych kontroli,  
dotyczyły głównie nie uwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego kryteriów dla kobiet w ciąży 
i osób młodocianych lub niepełnosprawnych. Zauważalnym jest, że wielu pracodawców, przed 
zaistnieniem wypadku przy pracy, nie zapoznało pracowników z oceną ryzyka zawodowego które 
wiąże się z wykonywaną przez nich pracą. Częstym  jest dokonywanie oceny ryzyka zawodowego 
bez udziału pracowników, którzy ulegli wypadkom. Z powyższych ustaleń nasuwa się konkluzja, 
że pracodawca nie rozumiejący istoty oceny ryzyka zawodowego poprzestaje na wytworzeniu 
kolejnego wymaganego dokumentu nie wdrażając do zastosowania wyników oceny i środków 
zapobiegających zagrożeniom zawodowym oraz nie zapoznaje pracowników z oddziaływującymi 
na nich czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi oraz możliwościami ograniczeń 
ich oddziaływania na organizm człowieka.  

Podczas dokonywania oceny postępowań powypadkowych inspektorzy pracy stwierdzili 
występowanie nieprawidłowości dotyczących nierzetelnego ustalenia okoliczności i przyczyn 
wypadków, co przekłada się w sposób bezpośredni na nieprawidłowo konstruowane zalecenia 
i środki profilaktyczne. Komentując powyższe, nasuwa się wniosek, że prezentowane zachowania 
niektórych pracodawców są typowe dla osób próbujących ukryć nieprawidłowości leżące po 
stronie zakładu pracy ale z drugiej strony przyczyną takiego zachowania może być całkowita 
niewiedza i ignorancja przepisów w tym obszarze. Zdarzają się sytuacje, że pracodawca zlecając 
sprawy związane z badaniem zdarzenia wypadkowego ufa kompetencjom i wykształceniu 
członków zespołu i nie sprawdza ich referencji i doświadczenia. Faktyczne umiejętności i wiedza 
członków zespołu prowadzą do powstawania licznych uchybień w sporządzanej dokumentacji 
powypadkowej.  

W trakcie przeprowadzanych kontroli zauważalny jest problem związany z bagatelizowaniem 
przepisów prawa przez pracodawców. Według pracodawców główną przesłanką, z której wynikają 
stwierdzone nieprawidłowości  są koszty związane z doprowadzeniem materialnych elementów 
środowiska pracy bądź dokumentów do zgodności z przepisami prawa. Natomiast wg oceny 
inspektorów pracy najczęstszą przyczyną naruszeń prawa jest brak wiedzy pracodawców 
w zakresie obowiązujących przepisów jak również brak świadomości o ewentualnych skutkach 
wynikających z tego tytułu. Połączenie obu powyższych przesłanek może wskazywać 
pracodawcę kierującego się jedynie chęcią najwyższego zysku z jednoczesnym, permanentnym 
nieprzestrzeganiem przepisów prawa generując tym zachowaniem sytuację potencjalnie 
wypadkową.  

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.  

Członkowie zespołów powypadkowych niezbyt wnikliwie ustalają okoliczności i przyczyny 
wypadków przy pracy, co skutkuje ustaleniem środków profilaktycznych, które w małym stopniu 
mogą ograniczyć ryzyko wypadkowe.  

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

W 2015 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 12 zakładach pracy. 

W każdym z tych zakładów pracy podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że pracodawcy 
podjęli i dokonali aktualizacji następujących zagadnień dotyczących: 

• spisu substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne stosowanych   
w działalności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów,  

• kart charakterystyki  substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne 
 i chemikaliów niesklasyfikowanych jako niebezpieczne, 

•   klasyfikacji substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne,  
• oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy związanych z nanomateriałami i metod 

szacowania ryzyka zawodowego,  
• środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania,  
• charakterystycznych zagrożeń występujących w środowisku pracy na stanowiskach pracy 

związanych z nanomateriałami. 

W kontrolowanych podmiotach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:  
• opracowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• opracowania szczegółowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 
• opracowanego wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• opracowania szczegółowych wymagań przy pracach szczególnie niebezpiecznych, 
• opracowania instrukcji bhp dotyczących postępowania z materiałami szkodliwymi  

i niebezpiecznymi dla zdrowia, 
• opracowania instrukcji bhp dotyczących stosowanych procesów technologicznych 
• aktualizacji instrukcji stanowiskowych bhp, 
• opracowania instrukcji magazynowania i składowania materiałów niebezpiecznych, 
• przeprowadzenia wstępnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• skierowania pracownika na wstępne badania lekarskie o braku przeciwwskazań  

do pracy na zajmowanym stanowisku pracy 
• opracowania ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 
• aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. 

Pracodawcy w kontrolowanych zakładach pracy przystąpili do prób szacowania ryzyka 
zawodowego w związku ze stosowaniem nanomateriałów. Z uwagi na brak możliwości 
przeprowadzania badań pracodawcy dokonują oceny zagrożeń na podstawie informacji 
zapisanych w kartach charakterystyki i dostępnej literaturze, a także badań klinicznych 
potwierdzających brak szkodliwości na zdrowie człowieka. We wszystkich kontrolowanych 
przypadkach, prace z nanomateriałami zaliczono do prac wykonywanych przez co najmniej 
2 osoby. W 12 przypadkach pracodawcy dokonali aktualizacji oceny instrukcji stanowiskowych 
związanych z nanomateriałami. W kontrolowanych zakładach pracy dokonano aktualizacji 
programu wstępnych i okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W zakładach pracy pracodawcy i przedstawiciele służb bhp przeprowadzili dla pracowników 
zajmujących się nanomateriałami specjalistyczne szkolenia. W dwóch przypadkach jednostki 
naukowe w ramach projektów badawczych skierowały pracowników naukowych na projekty 
badawcze w ośrodkach zagranicznych zajmujących nanotechnologią. W zakładach pracy 
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występują problemy z badaniem nanomateriałów pod względem właściwości toksykologicznych. 
W 12 zakładach pracy zorganizowano i  zapewniono pracę w procesach hermetycznych 
wymagających specjalistycznych wyciągów z ustalonym ciśnieniem. Na podstawie zapisów 
zawartych w kartach charakterystyki dokonano aktualizacji opracowania przydziału  środków 
i ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej. Z uwagi na obecny stan prawny trudno jest 
określić i wskazać właściwy środek ochrony indywidualnej. Na obecny obowiązujący stan prawny 
pracodawcy na podstawie zapisów zawartych w kartach charakterystyki nanomateriałów 
aktualizują przydział środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Dodatkowo 
do każdego zakupionego środka ochrony indywidualnej (maski, okulary, rękawice) pracownicy 
służby bhp zapoznają w formie pisemnej pracowników z instrukcją użytkowania. Z uwagi na brak 
przepisów na szczeblach: krajowym i międzynarodowym regulujących zagadnienia związane ze 
stosowaniem nanomateriałów w zakładach pracy brak możliwości jednoznacznego dokonania 
oceny skali zagrożeń. 

** 

2.  Wyniki kontroli ujętych w planie rocznym Państwowej Inspekcji 

Pracy 

2.1. Eliminowanie zagro żeń wypadkowych w budownictwie  

2.1.1. Kontrole przestrzegania przepisów bhp w zakł adach prowadz ących 
działalno ść budowlan ą 

W roku 2015 inspektorzy pracy przeprowadzili 587 kontroli w 504 podmiotach wykonujących 
prace budowlane. Kontrolami objęto przedsiębiorców, na rzecz których prace wykonywało łącznie 
4706 osób. W strukturze  rodzaju zatrudnienia dominował stosunek pracy, na podstawie którego 
pracę wykonywało 3757 osób (w tym 80 kobiet).  

W pozostałych przypadkach wykonujących pracę zatrudniano na podstawie umów 
cywilnoprawnych – 803 osoby oraz 116 podmiotów samozatrudniających się. 

Liczba zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę przypadających na jednego 
przedsiębiorcę  uległa zmianie.  W 2015 r. na jednego skontrolowanego przedsiębiorcę 
(pracodawcę) przypadało średnio 7,5 pracownika (2013 r. – 9,5; 2014 r. – 6,6.). Udział umów 
o pracę w stosunku do innych form zatrudnienia lekko wzrósł i wyniósł 80%  (dla porównania:  
w 2014 r. – 75%, w 2013 r. - 78%, w 2012 r. - 80%). 

Najczęściej wyst ępuj ące nieprawidłowo ści na skontrolowanych w 2015 r. placach budów  
(w porównaniu do roku 2014, 2013 i 2012) 

Wybrane 
zagadnienia obj ęte 
kontrol ą 

Liczba kontroli Liczba nieprawidłowo ści 

2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Zabezpieczenie 
stanowisk pracy na 
wysokości. 

587 583 727 672 

402 
(68%) 

Braki – 210 
(35%) 

Uchybienia – 192  
(33%) 

502 
(86%) 

645 
(89%) 

591 
(88%) 

Budowa i stan 
techniczny rusztowań. 

587 583 727 672 

180 
(31%) 

Braki – 102 
(17,4%) 

Uchybienia – 78  
(13,3%) 

243 
(41%) 

342 
(47%) 

382 
(57%) 
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Wybrane 
zagadnienia obj ęte 
kontrol ą 

Liczba kontroli Liczba nieprawidłowo ści 

2015 2014 2013 2012 2015 2014 2013 2012 

Zabezpieczenie 
przewodów 
elektrycznych przed 
uszkodzeniem 
mechanicznym. 

587 583 727 672 
124 

(21%) 

224 

(38%) 

295 

(40%) 

231 

(34%) 

Brak niezbędnego 
zabezpieczenia i 
oznakowania strefy 
niebezpiecznej (miejsc 
niebezpiecznych). 

587 583 727 672 
166 

(28%) 

206 

(35%) 

284 

(39%) 

157 

(23%) 

Nieprawidłowo 
zabezpieczone dojścia 
do stanowisk pracy. 

587 583 727 672 
90 

(15%) 

204 

(35%) 

251 

(34%) 

172 

(25%) 

Brak instrukcji 
bezpiecznego 
wykonywania robót. 

587 583 727 672 

83 

(14%) 

Brak - 79 

(13%) 

Uchybienia – 4 

(1%) 

118 

(20%) 

142 

(19%) 

122 

(18%) 

Szkolenia 
pracowników z 
zakresu bhp. 

587 583 727 672 

115 

(20%) 

Brak - 97 

(17%) 

Uchybienia – 18 

(3%) 

113 

(19%) 

199 

(27%) 

195 

(29%) 

Brak niezbędnego 
zabezpieczenia 
stanowiska pracy. 

587 583 727 672 

83 

(14%) 

Brak - 64 

(11%) 

Uchybienia – 19 

(3%) 

100 

(17%) 

151 

(20%) 

157 

(23%) 

Brak odpowiednich 
kwalifikacji. 

587 583 727 672 
79 

(13%) 

98 

(17%) 

97 

(13%) 

146 

(22%) 

Nieużywanie hełmów 
ochronnych. 

587 583 727 672 

105 

(18%) 

Brak - 30 

(5%) 

Nieużywanie – 75  

(13%) 

93 

(16%) 

116 

(16%) 

111 

(17%) 

Nieprawidłowości 
związane z badaniami 
lekarskimi. 

587 583 727 672 
50 

(9%) 

82 

(14%) 

95 

(13%) 

112 

(17%) 

Brak zabezpieczenia 
otwartych otworów 
technologicznych. 

587 583 727 672 

109 

(19%) 

Brak - 82 

(14%) 

Uchybienia – 27 

(5%) 

80 

(14%) 

105 

(14%) 

143 

(22%) 

Z powyższych danych wynika, że wciąż najwięcej problemów sprawia przedsiębiorcą 
właściwa organizacja prac wykonywanych na wysokości. Kontrole podczas, których stwierdzono 
całkowity brak wywiązania się przez pracodawcę z obowiązku zapewnienia pracownikom 
bezpiecznych warunków pracy na wysokości stanowiły 35% ogółu kontroli. Natomiast kontrole, 
które wykazały uchybienia w tym temacie stanowiły 33% ogółu kontroli. Uchybienia przeważnie 
dotyczyły niekompletnych balustrad, które składały się tylko z poręczy, były za niskie licząc od 
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powierzchni stropu bądź deskowania stropu albo zamontowano je na belkach deskowania 
w dużej odległości (od 0,5 do 0,7 m) od krawędzi stropu. 

Całkowity brak wywiązania się przez przedsiębiorcę z obowiązku właściwego zabezpieczenia 
stanowisk pracy na wysokości dotyczył zarówno małych jak i dużych budów (budów na których 
kierownicy budów przebywali cały czas bądź w związku z tym, że piastowali tę funkcję na więcej 
niż jednym placu budowy przebywali tylko okresowo). W większości przypadków brak zbiorowych 
środków ochrony zabezpieczających przed upadkiem z wysokości wynikał z ignorowania 
zagrożenia przez nadzór techniczny na placu budowy, zrzucenia obowiązku w tym zakresie 
bezpośrednio na firmę podwykonawczą, niewiedzy co do innych sposobów zabezpieczenia 
pracownika przed upadkiem z wysokości niż tylko za pomocą balustrad. Kolejnym zagadnieniem 
gdzie stwierdzono liczne nieprawidłowości, choć należy nadmienić że ilość tych zdarzeń była 
niższa niż w latach ubiegłych, jest budowa i stan techniczny rusztowań. W większości przypadków 
uchybienia dotyczyły niekompletnych balustrad zabezpieczających przed upadkiem z wysokości 
w tym braku balustrad podwójnych czołowych, nie właściwego kotwienia rusztowania do 
elementów konstrukcyjnych budynku (nie zachowania prawidłowej siatki zakotwień wynikającej 
z instrukcji montażu rusztowania), braku ciągłości ciągów komunikacyjnych. Nieprawidłowości te 
wystąpiły w 78 podmiotach co stanowiło 13,3% ogółu kontroli. Natomiast kontrole podczas których 
stwierdzono niewłaściwy stan techniczny rusztowań wynikający z braku np.: balustrad 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, pomostów roboczych, stężeń, ciągów 
komunikacyjnych, desek krawężnikowych, instalacji piorunochronnej czy tez uziemienia 
rusztowania stanowiły 17,4% ogółu kontroli. Nieprawidłowości te wynikały z tego, że do montażu 
rusztowań dopuszczano bardzo często osoby, które nie posiadały uprawnień do montażu 
rusztowań budowlano montażowych metalowych wydanych przez Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Ponadto osoby montujące rusztowanie, 
a posiadające stosowne uprawnienia bardzo często nie dysponowały instrukcją montażu danego 
typu rusztowania.  

W większości zagadnień opisanych w tabeli nr 1 widać wyraźny spadek liczby 
nieprawidłowości w nawiązaniu do lat ubiegłych. Jedynie w kwestii zabezpieczania otworów 
technologicznych, nieużywania hełmów ochronnych jaki i szkoleń z zakresu bhp widać 
zatrzymanie trendu spadkowego. Zwiększenie ilości nieprawidłowości w części dotyczącej 
szkoleń z zakresu bhp (szczególnie szkoleń stanowiskowych) wynika z faktu, że pracodawcy 
(osoby kierujące pracownikami) w małych firmach zapominają o obowiązku poddania pracownika 
szkoleniu stanowiskowemu z zakresu bhp w przypadku przejścia z jednego placu budowy na 
drugi. Nieprawidłowość ta nie występuje na budowach gdzie  szkolenie przeprowadza kierownik 
budowy (robót) bądź zobowiązał on pracodawcę do poddania podległych mu pracowników 
takiemu szkoleniu. 

Należy tutaj nadmienić, że oprócz nieprawidłowości opisanych powyżej inspektorzy pracy 
stwierdzali uchybienia polegające na nieprawidłowym stosowaniu przydzielonych środków 
ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Ilość tych zdarzeń 
w odniesieniu do liczby kontroli jest niewielka ale należy ją łączyć z brakiem szkoleń z zakresu 
bhp bądź z nieprawidłowo przeprowadzonymi szkoleniami. 

Zakres stwierdzonych przez inspektorów pracy nieprawidłowości występujących na placach 
budów, w stosunku do roku 2014 i lat ubiegłych, pozostaje ten sam. To co napawa optymizmem 
to spadek liczby nieprawidłowości w tematach prac na wysokości oraz budowy i eksploatacji 
rusztowań, które emitują najwięcej zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. 

Należałoby się zastanowić skąd taka nagła poprawa stanu bezpieczeństwa na placach 
budów. Jedną z przyczyn jest na pewno fakt, że ilość i wielkość placów budów się zmniejszyła. 
Drugim powodem jest to, że na rynku budowlanym pozostały w większości firmy z dużym stażem 
w branży (w tym też wiedzą z zakresu bhp), którym udało się przetrwać okres mniejszego 
zapotrzebowania na prace budowlane. Ponadto należy tutaj nadmienić pozytywny wpływ firm 
należących do Porozumienia ds. bezpieczeństwa w budownictwie, które uczą przestrzegania 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy firmy podwykonawcze. 
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Pamiętajmy, że oprócz tych firm jest bardzo dużo małych podmiotów gospodarczych 
wykonujących prace budowlane na niedużych placach budów. Tutaj nadal głównym założeniem 
jest uzyskanie maksymalnych efektów pracy w jak najkrótszym czasie, przy minimalizacji 
kosztów, przez przypadkowe osoby bez przygotowania zawodowego. Przedsiębiorcy chcąc 
zdobyć zlecenie obniżają przede wszystkim koszty dotyczące zatrudnienia (praca bez umów bądź 
praca na podstawie umów o dzieło, zatrudnianie osób niewykwalifikowanych) oraz nie 
uwzględniają wydatków na dostosowanie stanowisk pracy do wymogów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Ekonomia wpływa także na wybór rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologicznych 
dotyczących wznoszonego obiektu budowalnego. Coraz częściej stosowane są konstrukcje 
murowe w miejsce konstrukcji żelbetowych, gdzie wymagane są inne rozwiązania w kwestii 
zabezpieczeń prac na wysokości np.: podczas montażu deskowania stropu. Ponadto 
przedsiębiorcy stosują deskowania mieszane składające się z systemowych belek natomiast 
podpory stanowią drewniane stemple o nie określonej wytrzymałości. Duży wpływ na to co się 
dzieje ma inwestor, który już na etapie projektowania tnie koszty oraz wybiera na wykonawcę prac 
budowlanych firmę oferującą najniższą cenę za wykonywaną pracę. Ten stan dodatkowo utrwala 
nastawienie kierowników budów, którzy zrzucają całą odpowiedzialność z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy na firmy wykonawcze. Wynika to z obawy o utratę pracy bądź 
z faktu, że kierownik budowy obsługując wiele inwestycji jest gościem na danym placu budowy. 

Inspektorzy pracy kontrolujący place budów jako przyczynę występowania nieprawidłowości 
określonych w tabeli nr 1 podają między innymi niski poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy wśród pracowników i pracodawców (dotyczy małych firm i małych bądź średnich 
budów). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy są szkolenia z zakresu bhp prowadzone w formie 
samokształcenia. Pracodawca płaci za szkolenie a w zamian dostaje drogą listowną bądź 
elektroniczną materiały szkoleniowe oraz test egzaminacyjny, który po wypełnieniu odsyła do 
nadawcy a ten w zamian przesyła zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia okresowego 
z zakresu bhp dla pracodawców / osób kierujących pracownikami. Kuriozalne jest to, że w taki 
sam sposób można odbyć szkolenie przygotowujące do wykonywania działań w zakresie 
zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Zastanówmy się, czego pracodawca / kierownik budowy; robót, który odbył szkolenie 
w formie opisanej powyżej może nauczyć pracowników podczas szkolenia stanowiskowego 
z zakresu bhp przeprowadzanego na placu budowy. Jego wiedza jest bardzo ograniczona bądź 
można pójść dalej i stwierdzić, że nie posiada on żadnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Także nie należy się dziwić, że bardzo często mimo przeprowadzonego przez 
pracodawcę szkolenia stanowiskowego pracownicy nie są świadomi zagrożeń jaki niesie 
wykonywana przez nich praca. 

Ponadto to co inspektorzy pracy zauważyli to brak poczucia odpowiedzialności za stan bhp 
przedsiębiorców, którzy nie zdają sobie sprawy, że nawet w przypadku, gdy nie mają 
zatrudnionych pracowników, a tylko osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilno-
prawnych, to i tak powinni zapewnić im możliwość wykonania pracy w sposób bezpieczny. 

Reasumując, nieprawidłowości dotyczące niewłaściwego przygotowania stanowiskach pracy 
wynikają z wadliwego podejścia nadzoru technicznego, pracodawcy do tematyki dotyczącej 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Występuje przyzwolenie na wykonywanie prac w warunkach  
zagrożenia kosztem zdrowia i życia pracowników w celu osiągnięcia w krótkim czasie jak 
największych zysków. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali 4365 decyzji nakazowych, 330 
z nich dotyczyło wstrzymania prac prowadzonych w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla 
życia i zdrowia pracowników, w 176 przypadkach wstrzymano eksploatację maszyn. 77 decyzji 
dotyczyło skierowania do innych prac 107 pracowników, nie posiadających uprawnień 
kwalifikacyjnych lub zatrudnianych przy danej pracy wbrew przepisom prawa. 

Pracodawcy i osoby nadzorujące pracę zostali ukarani 296 mandatami na kwotę 355 900 zł 
w związku z popełnieniem 896  wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Skierowano 
6 wniosków do sądu. Zastosowano 56 pouczeń dla drobnych przedsiębiorców. 
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Przeprowadzono 1 kontrolę na wniosek policji, w 8 przypadkach przekazano informację 
o wynikach kontroli miedzy innymi do policji, ZUS oraz WOMP. W uzasadnionych przypadkach 
inspektorzy informowali organy nadzoru i kontroli o własnych ustaleniach dokonanych podczas 
kontroli np. wysłano informację dotyczącą nieprawidłowych zaświadczeń lekarskich do 
wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.  

W wyniku zrealizowania 3808 decyzji (co stanowi 87% wszystkich wydanych decyzji) 
uzyskano poprawę w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy. Większość nieprawidłowości, 
mających decydujący wpływ na bezpieczeństwo pracujących, regulowana była decyzjami ustnymi 
– 3434, co stanowi 79 % ogółu decyzji.  

Ponadto inspektorzy sekcji budowlanej uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez 
OIP w Warszawie oraz szkoleniach organizowanych przez pracodawców działających w sektorze 
budowlanym (np.: szkolenie montażystów dźwigów, szkolenie pracowników sektora produkcji 
materiałów budowlanych). W zakresie działań prewencyjno – promocyjnych „Budowa. Stop 
wypadkom” działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2015 r. skierowane zostały 
podobnie jak w latach poprzednich przede wszystkim do małych firm budowlanych 
(zatrudniających do 50 pracowników), przedsiębiorców i innych osób branży budowlanej 
i polegały głównie na prowadzeniu szkoleń oraz popularyzowaniu wiedzy na temat 
bezpieczeństwa w budownictwie oraz właściwego przygotowania pracowników do wykonywania 
bezpiecznej pracy. 

W 2015 r. 94 podmioty zostały objęte programem „Budowa. Stop wypadkom” – były to 
podmioty wykonujące roboty budowlane samodzielnie lub jako podwykonawcy na większych 
inwestycjach budowlanych. Większość szkoleń przeprowadzono na placach budów natomiast 
15 października 2015 r w siedzibie OIP w Warszawie odbyło się szkolenie, w którym udział wzięli 
przedstawiciele 25 firm z branży budowlanej. Ponadto inspektorzy pracy sekcji budowlanej 
w ramach „Tygodnia bezpieczeństwa” w dniach 18 – 22 maja 2015 r. przeprowadzili na 
8 budowach i w siedzibie 1 z firm budowlanych prelekcje, podczas których odbywały się 
(multimedialne prezentacje, dyskusje, przekazanie materiałów związanych z propagowaniem 
bezpiecznego wykonywania prac budowlanych).  

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę: 
• dalszego systematycznego przeprowadzania kontroli na placach budów (szczególnie małych 

i średnich) w ciągu całego roku - uwzględniających  wszystkie zagadnienia z list kontrolnych; 
• kontynuowania działań prewencyjno – promocyjnych w sektorze budowlanym; 
• dokonania zmian w przepisach prawa w kwestii: 

o uzyskiwania zaświadczeń z odbytego szkolenia z zakresu bhp dla pracodawców / osób 
kierujących pracownikami w formie samokształcenia, 

o odpowiedzialności inwestora za stan bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
prowadzonego procesu inwestycyjnego, 

o wprowadzenia większej ilości godzin zajęć z bezpieczeństwa i higieny pracy 
w placówkach oświatowych kształcących osoby, które w przyszłości będą wykonywać 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

o podziału uprawnień do montażu rusztowań budowlano – montażowych metalowych na 
kategorie w zależności od wysokości montowanych konstrukcji, 

o wyjęcia z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych maszyn i urządzeń do 
obsługi, których wystarczy zapoznanie się pracownika z instrukcją użytkowania tak jak to 
wynika z § 4. rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 
kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

* 
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2.1.2. Kontrole prac przy budowach i remontach dróg  

W roku 2015 inspektorzy pracy przeprowadzili 38 kontroli w 37 podmiotach 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 383 osoby. W strukturze  rodzaju 
zatrudnienia dominował stosunek pracy 341 osoby (w tym 24 kobiety). W pozostałych 
przypadkach wykonujących pracę zatrudniano na podstawie umów cywilnoprawnych – 41 osób 
oraz 1 podmiot samozatrudniający się. 

Najczęściej wyst ępuj ące nieprawidłowo ści na kontrolowanych budowach 

Zagadnienie objęte 
kontrolą 

Pracodawcy 
u których 

stwierdzono 
nieprawidło

wości w 
2013 

Nieprawidłowo
ści w stosunku 

do liczby 
pracodawców 

w 

2013 [%] 

Pracodawcy 
u których 

stwierdzono 
nieprawidło

wości w 
2014 

Nieprawidłowo
ści w stosunku 

do liczby 
pracodawców 

w 

2014 [%] 

Pracodawcy 
u których 

stwierdzono 
nieprawidło

wości w 
2015 

Nieprawidłowośc
i w stosunku do 

liczby 
pracodawców w 

2015 [%] 

Szkolenie w zakresie bhp 
(w tym instruktaż 
stanowiskowy) 

9 24,3 10 20,4 7 18,9 

Badania lekarskie 1 2,7 8 16,3 2 5,4 

Dodatkowe kwalifikacje 
(w tym kwalifikacje IMBiGS) 

7 18,9 27 55,1 10 27 

Opracowanie ryzyka 
zawodowego 

5 13,5 4 8,2 3 8,1 

Dostarczenie odzieży 2 5,4 0 0 3 8,1 

Stosowanie odzieży 
roboczej 

2 5,4 0 0 0 0 

Dostarczenie środków 
ochrony indywidualnej 

14 37,8 14 28,6 10 27 

Stosowanie środków 
ochrony indywidualnej 

6 16,2 17 34,7 1 2,7 

Zaplecze higieniczno 
sanitarne 

10 27,0 27 55,1 17 45,9 

Zabezpieczenie 
i oznakowanie stref 

niebezpiecznych (w tym 
wygrodzenie terenu 

wykonywanych prac) 

13 35,1 41 83,7 12 32,4 

Zabezpieczenie stanowisk 
pracy na wysokości 

7 18,9 4 8,2 3 8,1 

Zabezpieczenie ścian 

Wykopów 
7 18,9 16 32,7 7 18,9 

Ochrona 
przeciwporażeniowa 

bezpośrednia 
1 2,7 2 4,1 2 5,4 

W wyniku analizy danych uzyskanych w poprzednich latach, dotyczących nieprawidłowości 
wykazanych podczas kontroli stwierdzono, że w 2015 roku nastąpiła ogólna poprawa warunków 
pracy w tym sektorze i tak na przykład: 
• w zakresie oceny ryzyka zawodowego – 8,1% w stosunku do 8,2%  w 2014 r., 13,5% w 2013 

r. oraz 21,62% w 2012 r., 
• w zakresie dostarczenia przez pracodawcę środków ochrony indywidualnej – 27% 

w stosunku do 28,6 % w 2014 r., 37,8 % w 2013 r., 
• w zakresie zabezpieczenia prac na wysokości – 8,1% w stosunku do 8,2% w 2014 r. oraz 

18,9% w 2013 r., 
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• w zakresie zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych – 32,4% w stosunku do 
83,7% w 2014 r., 35,1% w 2013 r. oraz 13,51% w 2012 r., 

• w zakresie przygotowania zaplecza higienicznosanitarnego – 45,9% w stosunku do 55,1% 
w 2014 r., 27,0%  w 2013 r. oraz 2,7% w 2012 r., 

• w zakresie organizowania bezpiecznych stanowisk pracy przy pracach ziemnych – 18,9% 
w stosunku do 32,7% w 2014 r., 18,9% w 2013 r. oraz 2,7% w 2012 r., 

• w zakresie przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich – 5,4% w stosunku do 16,3% 
w 2014 r., 2,7%  w 2013 r. oraz 10,81% w 2012 r., 

• w zakresie dodatkowych kwalifikacji – 27% w stosunku do 55,1% w 2014 r., 18,9% w 2013 r., 
• w zakresie stosowania odzieży i obuwia roboczego przez pracownikom podczas 

wykonywania pracy nie stwierdzono nieprawidłowości w 2015 r.  

Jedynie w ochronie przeciwporażeniowej bezpośredniej odnotowano częstsze niż 
w poprzednich latach występowanie nieprawidłowości – 5,4 w stosunku do 4,1% w 2014 r.,  2,7%  
w 2013 r. 
Ponadto stwierdzono nieprawidłowości dotyczące: 
• dróg na terenie wykonywanych prac, dojść do stanowisk pracy (brak wyznaczenia ciągów 

komunikacyjnych dla pracowników, osób postronnych przechodzących przez teren 
wykonywanych prac; nie właściwa szerokość oraz niewłaściwa nawierzchnia dróg, itp.), 

• sytuowania stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub 
w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż dopuszczalna 
(określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)), 

• nie dokonania uzgodnień bezpiecznych warunków pracy z użytkownikiem linii wysokiego 
napięcia w przypadku wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych 
urządzeń technicznych, bezpośrednio pod tą linią, 

• magazynowania materiałów i wyrobów budowlanych (nie urządzono placów składowych, nie 
zabezpieczono miejsc składowania materiałów i wyrobów budowalnych przed dostępem 
osób postronnych, lokalizowano place składowe bezpośrednio przy linii kolejowej, itp.). 

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 
stał, 

• 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 
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o znacznej długości i niemożliwym jest ustawienie ogrodzenia po całym obwodzie terenu 
gdzie wykonywane są roboty drogowe, 

Dodatkowo stwierdzono, że kierownictwo budowy, która była kontrolowana nie dzieliło się 
ustaleniami z kontroli z kierownikami innych budów (w ramach tego samego przedsiębiorstwa) co 
skutkowało tym, że takie same nieprawidłowości stwierdzano w późniejszym okresie na innych 
placach budów prowadzonych przez tego samego wykonawcę. Trudno tutaj stwierdzić czy 
wynikało to z niechęci informowania innych o popełnianych przez siebie błędach czy też z braku 
prawidłowego przepływu informacji w firmie. 

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzano podczas kontroli firm wykonujących prace drogowe 
krótkotrwałe polegające na przykład: na wymianie nawierzchni chodników bądź naprawie 
nawierzchni po wykonanych pracach instalacyjnych.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali 206 decyzji nakazowych. 10 z wyżej 
wymienionych decyzji dotyczyło wstrzymania prac prowadzonych w warunkach bezpośredniego 
zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, a 9 z nich dotyczyło skierowania 14 pracowników do 
innych prac. Ponadto inspektorzy pracy skierowali do pracodawców 11 decyzji zakazujących 
wykonywania prac. Decyzje wstrzymujące dane prace lub skierowujące do innych prac wydawane 
były w szczególności w przypadkach: 

• nie stosowania wymaganych środków ochrony indywidualnej, 
• wykonywania prac bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, 
• niewłaściwego wykonywania prac ziemnych, 
• braku uprawnień kwalifikacyjnych do obsługi maszyn i urządzeń. 

Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami zostali ukarani 16 mandatami na kwotę 18100 zł 
w związku z popełnieniem 32 wykroczeń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W jednym 
przypadku skierowano pismo do Komendy Miejskiej Policji informujące o wynikach 
przeprowadzonej kontroli. 

Do końca grudnia 2015 r. potwierdzono wykonanie ponad 86 % wszystkich wydanych 
decyzji. Oprócz decyzji nakazowych inspektorzy pracy skierowali do pracodawców również 
10 wystąpień, zawierających 20 wniosków mających charakter prewencyjny.  

Inspektorzy pracy w czasie prowadzonych czynności kontrolnych udzielili 40 porad 
prawnych, 112 porad technicznych oraz 14 dotyczących legalności zatrudnienia. 

W stosunku do wyników kontroli uzyskanych w 2014 roku można zauważyć, że stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych w 2015 roku uległ poprawie.  

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. 

Pozytywną rzeczą jest fakt, że w żadnym przypadku inspektorzy nie stwierdzili na tyle 
drastycznych nieprawidłowości, aby wymagało to sporządzenia wniosku o ukaranie lub 
zawiadomienia prokuratury o popełnionym przestępstwie, a około 58% kontroli zakończyło się bez 
zastosowania mandatów karnych. 

Reasumując wskazane jest dalsze monitorowanie tego segmentu budownictwa ze względu 
na nie właściwe podejście osób kierujących pracownikami (kierowników robót) do tematyki 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wzmożone kontrole prowadzone w miejscu 
wykonywania robót drogowych wyeliminują niewłaściwe praktyki stosowane przez ww. osoby co 
już jest widoczne patrząc na dane z 2014 – 2015 r. Ponadto należałoby rozważyć możliwość 
wyjęcia z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych maszyn i urządzeń do obsługi, których wystarczy 
zapoznanie się pracownika z instrukcją użytkowania. 

* 
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2.2. Ocena stanu bezpiecze ństwa w zakresie organizacji pracy oraz eksploatacji  
urządzeń elektroenergetycznych  

Celem kontroli prowadzonych w roku 2015 r., była ocena przestrzegania wymagań 
bezpieczeństwa  eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz organizacji bezpiecznej pracy 
przez zakłady branży hutniczej i przemysłu maszynowego, które są bezpośrednio  podłączone do 
sieci dystrybucji energii elektrycznej na poziomie średnich lub wysokich napięć. Kontrole 
przeprowadzono w 8 zakładach bezpośrednio przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na poziomie 
średnich  i wysokich napięć. Kontrolami objęto zakłady hutnicze, odlewnie oraz zakłady przemysłu 
maszynowego. 
W toku prowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości w zakresie: 

• Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy – 6 decyzji, w tym: 
• sporządzenie – 4 przypadki, 
• aktualizacja i uzupełnienie – 2 przypadki. 

• Określenia prowadzącego eksploatację – 3 przypadki, z tym, że w jednym przypadku 
dotyczącym aktualizacji i uzupełnienia instrukcji organizacji bezpiecznej pracy chodziło 
właśnie o określenie „prowadzącego eksploatację”. 

• Wykazu poleceniodawców – 3 przypadki, 
• Wykazu osób upoważnionych do koordynacji prac – 4 przypadki, 
• Wykazu osób upoważnionych do dopuszczeń do prac wykonywanych przy urządzeniach 

elektroenergetycznych – 3 przypadki, 
• Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych – 3 przypadki, 
• Poprawności wystawianych poleceń – 2 przypadki, w tym 1 wniosek  

w wystąpieniu, 
• Instrukcji eksploatacji zatwierdzone przez prowadzącego eksploatację – 1 przypadek, 
• Prowadzenia eksploatacji zgodnie z przyjętymi zasadami eksploatacji –dokumenty 

potwierdzające wykonywanie zabiegów eksploatacyjnych – 2 przypadki, 
• Badania ochrony przeciwporażeniowej dla sieci u urządzeń elektroenergetycznych 

pracujących na poziomie napięć powyżej 1 kV – 3 przypadki, przy czym wydano 5 decyzji 
na zapewnienie ochrony podstawowej przy urządzeniach elektroenergetycznych 
pracujących w powyższym zakresie napięć, 

• Badania ochrony przeciwporażeniowej dla obwodów odbiorczych zasilanych napięciem 
do 1 kV – 1 przypadek, 

• Badania ochrony przy uszkodzeniu dla obwodów odbiorczych zasilanych napięciem do 
1 kV – 3 przypadki, 

• Poddawania okresowym próbom narzędzia pracy i sprzęt ochronny – 4 przypadki, 
• Poprawności oznakowania sprzętu ochronnego (numer ewidencyjny, data  

następnej próby okresowej, cechy przeznaczenia) – 2 przypadki, 
• Wycofywania z użycia narzędzi pracy i sprzętu ochronnego, niesprawnego lub bez ważnej 

próby okresowej - 1 przypadek.  
• Składowania w pomieszczeniu rozdzielni przedmiotów nie związanych z ruchem 

energetycznym – 1 przypadek. 
• Sprzętu stosowany do uziemiania – dobór uziemiaczy przenośnych  

do wartości prądów zwarciowych oraz ich stan techniczny – 5 przypadków, 
• Sprzętu stosowany do sprawdzania braku obecności napięcia na elementach obwodów 

pozbawionych napięcia – 2, natomiast ustalono, że w 3 przypadkach nie opracowano 
instrukcji bezpiecznej pracy określającej procedury sprawdzania obecności lub braku 
napięcia w instalacji. 

• Wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie 
robocze na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji 
energetycznych – 2 przypadki, 
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• Stosowania przez pracowników na stanowiskach pracy związanych  
z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych środków ochrony indywidualnej 
zgodnie z przeznaczeniem - 2 przypadki, 

• Stanu technicznego eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycznych –  
2 przypadki. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli uzyskano między innymi:  
• sporządzono i wywieszono schematy elektryczne w poszczególnych    

pomieszczeniach rozdzielni, począwszy od rozdzielni 30 kV, skończywszy na 
pomieszczeniach po stronie nn, 

• wykonano oględziny stacji transformatorowej, 
• wykonano badania okresowe środków ochrony indywidualnej – uziemiacza 

przenośnego, półbutów dielektrycznych, chwytaka manewrowego, drążka 
izolacyjnego, wskaźnika napięcia, rękawic elektroizolacyjnych, 

• poddano próbie okresowej wskaźnik napięcia, 
• wycofano z użytkowania sprzęt ochronny z wyraźnymi oznakami utraty cech 

użytkowych, 
• usunięto z pomieszczeń ruchu energetycznego przedmioty o pochodzeniu 

budowlanym, niezwiązane z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych, 
• zabezpieczono przed dostępem osób nieupoważnionych rozdzielnice elektryczną, 
• usunięto zalegające materiały (elementy stalowe) na drodze do wyłącznika 

głównego zainstalowanego w rozdzielnicy żeliwnej okapturzonej, tym samym 
zapewniono do niego dostęp.  

 
Przeprowadzone kontrole wykazały, że zagadnienia związane z organizacją bezpieczeństwa 

prac w energetyce,  w dalszym ciągu stanowią obszar, w niektórych przypadkach nie dość 
poważnie traktowany. Powyższy stan wynikać może z mocno zliberalizowanego rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych z 2013 r.  
Obserwuje się także notorycznie brak ludzi w zakładach, którzy powinni stanowić osoby dozoru 
nad eksploatacją instalacji i urządzeń energetycznych. 

Wykazane przez inspektorów pracy, niezgodności dotyczyły przede wszystkim braku 
właściwej dokumentacji eksploatacyjnej  - instrukcji, wykazów, poleceniodawców, osób 
dopuszczających, koordynatorów, jak i braku badań i pomiarów urządzeń i instalacji 
energetycznych po stronie SN. Stwierdzono także, w przypadku odlewni indukcyjnej, 
nieprawidłowy stan techniczny zabezpieczeń ochrony podstawowej jak i przy uszkodzeniu. Jest to 
natomiast przypadek jednorazowy i bardzo newralgiczny.  

W związku z powyższym należy zwiększyć aktywność kontroli przez inspektorów pracy 
zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa pracy w energetyce  celem skontrolowania jak 
największego obszaru zakładów.   

* 

2.3. Ograniczanie zagro żeń zawodowych pracowników wykonuj ących roboty 
torowe  

W roku 2015 przeprowadzono kontrole w 16 miejscach wykonywania prac budowanych na 
liniach kolejowych. Skontrolowano szereg problemów mających istotne znaczenie na bezpieczne 
wykonywanie robót torowych. Najistotniejsze stwierdzone uchybienia to: na 31 zbadanych 
problemów ujawniono, że 5 pracodawców wykonujących pracę na terenie zarządcy infrastruktury 
kolejowej nie zawarło Porozumienia o współdziałaniu pracodawców, w którym wyznaczono 
Koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich 
pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu. W zakresie przeszkolenia pracowników 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zbadaniu dokumentacji ze szkoleń 413 
pracowników ujawniono 9 osób nieposiadających właściwego przeszkolenia. Podczas analizy 
dokumentacji 396 pracowników potwierdzającej poinformowanie pracowników o ryzyku 
zawodowym związanym z wykonywaną pracą ujawniono, że 45 pracowników nie potwierdziło na 
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piśmie zapoznania się z ocenę ryzyka na stanowisku pracy, na którym podczas kontroli 
wykonywali pracę. Na 34 skontrolowanych miejsc pracy ujawniono jedną nieprawidłowość 
dotyczącą zapewnienia bezpośredniego nadzoru nad prowadzonymi pracami. Pracownicy 
wykonywali pracę na czynnych torach kolejowych. Brygada pracowała przy podtorzu kolejowym 
bez sygnalisty oraz brak było osoby sprawującej nadzór nad wykonywanymi w torach pracami. 

Na 72 skontrolowane dokumenty ujawniono 6 uchybień w zakresie opracowania instrukcji 
bezpiecznego wykonania robót budowlanych. Uchybienie polegały głównie na tym, że instrukcja 
była bardzo ogólna i odnosiła się do całej budowy. Ponadto ujawniono, że w 18 miejscach pracy 
nie opracowano w ogóle instrukcji bezpiecznego wykonania prac budowlanych. 

Z kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy przeprowadzonych w 18 miejscach na 
liniach kolejowych gdzie wykonywane były prace budowlane można stwierdzić, że zarządca 
infrastruktury kolejowej przygotował podstawy prawne do wykonywania pracy przez wykonawców 
i podwykonawców w sposób bezpieczny. Materiał zgromadzony podczas kontroli pozwala 
stwierdzić, że generalni wykonawcy w celu monitorowania stanu bhp wyznaczają wspólnie 
z innymi pracodawcami Koordynatorów ds. BHP, którzy na bieżącą kontrolują i monitorują 
spełnianie przez podwykonawców rozpoczynających pracę na budowie wymogów określonych 
w przepisach BHP. 

Podczas przeprowadzonych kontroli przy realizacji zadania „Ograniczenie zagrożeń 
zawodowych pracowników wykonujących roboty torowe” stwierdzane zostały nieprawidłowości 
w obszarze: 

• przygotowania pracowników do pracy, 
• oceny ryzyka zawodowego, 
• organizacji prac budowlanych, opracowywania instrukcji bezpiecznego 

wykonywania prac budowlanych, 
• organizowaniu stanowisk pracy na wysokości. 

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości, o których mowa wyżej, wskazanym wydaje 
się kontynuowanie kontroli w latach następnych. Jako istotny impuls do poprawy stanu BHP na 
budowach prowadzonych na terenie linii kolejowych wykorzystane mogą być działania 
prewencyjne (szkolenia prowadzone przez PIP, dostarczanie pracownikom i pracodawcom 
broszur na temat bezpiecznej pracy).  

Wskazane jest podjęcie następujących działań: 
• Promowanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród 

pracodawców dostępnymi środkami, jak spotkania i konferencje z organizacjami 
pracowników i pracodawców, środki masowego przekazu, Internet. 

Wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych w zakresie zasad szkolenia pracowników, będących 
sygnalistami przez jednostki dające gwarancję rzetelnego kształcenia.  

* 

2.4. Ograniczenie zagro żeń środowiska pracy zwi ązanych z czynnikami 
rakotwórczymi i mutagennymi  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie realizował działania kontrolne w ramach tematu 
dotyczącego ograniczenia zagrożeń środowiska związanych z czynnikami rakotwórczymi 
w następujących zakładach pracy. Przeprowadzono 14 kontroli u przedsiębiorców. Łącznie 
wydano 59 decyzji ogółem; w tym 50 decyzji na piśmie i 9 decyzji  ustnych zrealizowanych 
w trakcie czynności kontrolnych.  

Liczba skontrolowanych zakładów pracy z podziałem na wielkości zakładów pod względem 
zatrudnienia: 

● do 50 zatrudnionych pracowników: 2,  
● od 51 do 250 zatrudnionych pracowników: 7, 
● powyżej 250 zatrudnionych pracowników: 6. 
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Ogólna liczba osób zatrudnionych w zakładach pracy wynosi: 6026, w tym na podstawie 
umów cywilnoprawnych: 141 , w ramach stosunku pracy 5884, kobiet 2857, młodocianych 2, 
niepełnosprawnych 18. Pracownicy zatrudnieni przy pracach w narażeniu z  czynnikami 
rakotwórczymi wynosi: 391, w tym kobiety stanowią 180.  Nie stwierdzono osób zatrudnionych na 
innej podstawie niż stosunek pracy pracujących w kontakcie/narażeniu z czynnikami 
rakotwórczymi. 

Wydawane decyzje najczęściej dotyczyły rażących naruszeń przepisów prawa pracy przez 
pracodawców w zakresie: 

• przeprowadzenia  badań i pomiarów czynników rakotwórczych w środowisku pracy, 
• uwzględnienia  zagadnień dotyczących narażenia na czynniki rakotwórcze w programie 

szkoleń okresowych dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne, 
• uwzględnienia w ocenach ryzyka zawodowego na stanowisku na stanowiskach 

robotniczych narażenia pracowników  na  czynniki chemiczne -  rakotwórcze  
i mutagenne występujące w środowisku pracy, 

• wykonania pomiarów wydajności wentylacji ogólnej, awaryjnej o stanowiskowej  
w pomieszczeniach pracy, 

• opracowania  instrukcji  magazynowania substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako 
niebezpieczne, 

• opracowania instrukcji bhp dotyczącej postępowania z materiałami szkodliwymi  
i niebezpiecznymi dla zdrowia,  

• opracowania instrukcji bhp dotyczącą procesów technologicznych związanych  
z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia, 

• uwzględnienia w instrukcjach magazynowania i składowania substancji i mieszanin 
sklasyfikowanych jako niebezpieczne następujących informacji dotyczącej: zachowania 
temperatur, wilgotności i ochronę przed nasłonecznieniem stosownie do rodzaju 
materiałów niebezpiecznych i ich właściwości, przestrzegania ograniczeń dotyczących 
wspólnego składowania i stosowania materiałów, ograniczenie ilości jednocześnie 
składowanych materiałów do ilości dopuszczalnej dla danego materiału i danego 
pomieszczenia,  przestrzeganie zasad rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu 
składowania poszczególnych materiałów, 

• przekazania informacji o stosowanych czynnikach fizycznych, substancjach chemicznych  
i ich mieszaninach o działaniu rakotwórczym, mutagennym do państwowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz okręgowego inspektora pracy.  

• sporządzania rejestru prac, których wykonanie powoduje konieczność pozostawania 
w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi, 

• sporządzania rejestru pracowników narażonych na działanie promieniowani jonizującego  
• uzupełniania rejestru pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie 

z substancjami i mieszaninami o działaniu rakotwórczym i  mutagennym. 

W kontrolowanych zakładach pracy stwierdzono: 46 substancji rakotwórczych 
 i 13 mieszanin rakotwórczych. W 4 przypadkach wystąpiło promieniowanie jonizujące.   
W 1 przypadku procesy technologiczne związane są z narażeniem na działanie 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych obecnych w sadzy węglowej smołach 
węglowej i pakach węglowych. W 1 przypadku stwierdzono prace związane z narażeniem na pył 
drewna twardego. W 2 przypadkach stwierdzono brak przekazania do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Warszawie informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub 
procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym. W 2 przypadkach stwierdzono brak 
i uchybienia dotyczące rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania 
w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami 
technologicznymi o działaniu rakotwórczym. W 2 przypadkach stwierdzono brak rejestru 
pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi. 
W 1 przypadku stwierdzono uchybienie związane z  prowadzeniem rejestru pracowników 
zatrudnionych przy pracach w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi. 
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W 4 przypadkach pracodawcy po wytypowaniu szkodliwych i niebezpiecznych czynników 
rakotwórczych nie przeprowadzili pomiarów szkodliwych czynników dla zdrowia o działaniu 
rakotwórczym w środowisku pracy. W 1 przypadku stwierdzono nieuzupełnioną kartę pomiarów 
czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy. W 10 przypadkach pracodawcy 
nie poinformowali pracowników narażonych na oddziaływanie czynników rakotwórczych 
o wynikach pomiarów. W 44 przypadkach pracodawcy nie uwzględnili w programie wstępnych 
i okresowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zagadnień związanych 
z zagrożeniami dotyczącymi czynników rakotwórczych.  

W 1 przypadku stwierdzono brak oceny ryzyka zawodowego na robotniczym stanowisku 
pracy dotyczącym czynnika rakotwórczego. W 5 przypadkach stwierdzono nie uwzględnienie 
narażenia na czynniki rakotwórcze na stanowiskach robotniczych. W 2 przypadkach stwierdzono 
brak miejsca do przechowywania substancji i mieszanin rakotwórczych.  

W 6 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości polegające na nie uwzględnieniu zagrożeń 
występujących w środowisku pracy związanych z czynnikami rakotwórczymi. W 1 przypadku 
stwierdzono nie uwzględnienie narażenia na czynniki rakotwórcze występującego na stanowisku 
pracy, a także zachowania właściwego czasookresu przeprowadzania szkolenia ze względu na 
wykaz prac szczególnie niebezpiecznych obowiązujący w zakładzie pracy. W żadnym przypadku 
w kontrolowanych zakładach pracy nie stwierdzono braków ani uchybień w zakresie wydawanych 
skierowań na badania profilaktyczne oraz braku aktualności orzeczeń lekarskich potwierdzających 
brak przeciwwskazań do pracy na stanowiskach pracy z narażeniem na czynniki rakotwórcze. 

W 1 zakładzie pracy nie poinformowano pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się 
z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

Pracodawca w 2 przypadkach nie przeprowadził pomiarów szkodliwych dla zdrowia 
czynników chemicznych w środowisku pracy. W 3 przypadkach stwierdzono brak rejestru 
czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy. W 3 przypadkach 
stwierdzono uchybienia w karcie badań  pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy. 
W 1 przypadku stwierdzono uchybienie dotyczące wyposażenia pracowników w środki ochrony 
indywidualnej związane z czynnikami chemicznymi. 

W 1 zakładzie pracy stwierdzono brak spisu substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako 
niebezpieczne. W trakcie kontroli inspektorzy pracy sprawdzili 63 karty substancji 
 i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne. W trakcie przeprowadzania czynności 
kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z dostępnością do kart charakterystyki. 
Nie stwierdzono braków ani uchybień w zakresie oznakowań pojemników niebezpiecznych 
substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako niebezpieczne. 8 przypadkach stwierdzono brak 
instrukcji bhp dotyczących stosowania w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania 
prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników. 
W 7 przypadkach pracodawcy nie opracowali instrukcji dotyczącej postępowania z materiałami 
szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia. 

W 1 zakładzie pracy stwierdzono brak magazynu do przechowywania i składowania 
chemikaliów. W 1 przypadku pracodawca nie opracował instrukcji magazynowania.  
W 7 przypadkach stwierdzono uchybienia dotyczące przestrzegania ograniczeń dotyczących 
wspólnego składowania i stosowania materiałów niebezpiecznych, ilości jednocześnie 
składowanych materiałów co do ilości dopuszczalnej dla danego materiału i danego 
pomieszczenia, a także zasad rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu składowania 
poszczególnych materiałów niebezpiecznych. 

W 14 przypadkach w kontrolowanych zakładach pracy w 2015 r. pracodawcy przekazali do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie informację o substancjach chemicznych,  
ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym  
z zachowaniem prawidłowego terminu. W 2 przypadkach stwierdzono, że pracodawcy założyli  
rejestry prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania  
w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami 
technologicznymi o działaniu rakotwórczym. W 2 przypadkach stwierdzono założenie rejestru 
pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z czynnikami rakotwórczymi.  
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W 14 zakładach pracy uwzględniono i dokonano aktualizacji  zagadnień dotyczących 
narażenia na czynniki rakotwórcze w programie szkoleń okresowych dla osób wykonujących 
prace szczególnie niebezpieczne. W 14 zakładach pracy uwzględniono i dokonano aktualizacji 
w ocenach ryzyka zawodowego na stanowisku na stanowiskach robotniczych narażenia 
pracowników  na  czynniki chemiczne -  rakotwórcze i mutagenne występujące w środowisku 
pracy.  W 14 zakładach pracy pracodawcy dokonali  pomiarów wydajności wentylacji ogólnej, 
awaryjnej o stanowiskowej w pomieszczeniach pracy. W 10 zakładach pracy dokonano 
opracowania  instrukcji  magazynowania substancji i mieszanin sklasyfikowanych jako 
niebezpieczne. W 10 zakładach pracy dokonano opracowania instrukcji bhp dotyczącej 
postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia. W 10 zakładach pracy 
dokonano opracowania instrukcji bhp dotyczącą procesów technologicznych związanych 
z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia. W 10 zakładach pracy pracodawcy wraz ze służbą bhp 
uwzględnili w instrukcjach magazynowania i składowania substancji i mieszanin sklasyfikowanych 
jako niebezpieczne następujących informacje dotyczące: zachowania temperatury, wilgotności 
i ochronę przed nasłonecznieniem stosownie do rodzaju materiałów niebezpiecznych i ich 
właściwości, przestrzegania ograniczeń dotyczących wspólnego składowania i stosowania 
materiałów, ograniczenie ilości jednocześnie składowanych.  

W minionym roku działania kontrolne  podjęte w ramach tematu dotyczącego ograniczenia 
zagrożeń środowiska wykazały, że zagadnienia związane z czynnikami rakotwórczym są mało 
znane i rozpowszechnione u pracodawców. Pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu 
posiada ograniczoną wiedzę specjalistyczną z czynników rakotwórczych i mutagennych (ich 
właściwości oraz zagrożeń istotnych dla zdrowia). Wobec tego należy podjąć działania 
prewencyjne w skali całego kraju. Zorganizować specjalistyczne szkolenia dla pracodawców 
połączone z przystąpieniem do konkursu. Ze względu na ogromny wachlarz zagadnień i coraz 
większy stopniu trudności, z jakimi stykają się inspektorzy zajmujący się kontrolami z zakresu 
czynników rakotwórczych i mutagennych stosowanych w różnych branżach, bardzo ważne jest 
i celowe organizowanie specjalistycznych szkoleń z tego zakresu. Jest to bardzo specyficzny 
obszar kontroli wymagający od inspektora oprócz ogromnej znajomości tematów technicznych, 
także rozległej wiedzy z dziedziny: chemii, fizyki, biologii   i medycyny ze względu na duże ryzyko 
występujących chorób nowotworowych występujących w środowisku pracy. 

* 

2.5. Poprawa bezpiecze ństwa pracy przy budowie i eksploatacji sieci i inst alacji 
gazowych gazu ziemnego  

W OIP Warszawa w 2015 r. przeprowadzono 2 kontrole na budowach wykonywanych na 
elementach istniejącej sieci gazowej, których celem było sprawdzenie przestrzegania przepisów 
bhp przy budowie i eksploatacji sieci i instalacji (włącznie ze stacjami redukcyjnymi I stopnia) 
gazowych gazu ziemnego.  

Wszystkie rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych, gazoniebezpiecznych, obowiązkowo 
wykonywanych przez dwie osoby takie jak np. zagrożenia wystąpienia metanu (przekroczenie 2% 
obj. metanu w powietrzu – 40 % DGW) i niedoboru tlenu (poniżej 18%), podczas prowadzenia 
prac, w szczególności w głębokich wykopach, kanałach, zbiornikach, studzienkach prowadzono 
wg obowiązujących procedur na pisemne polecenie – zezwolenie wykonywania szczegółowo 
wskazanych takich prac. Wyznaczono koordynatorów bhp. Wszyscy wykonujący lub nadzorujący 
powyższe prace posiadali wymagane uprawnienia zawodowe (państwowe budowlane, dozorowe 
spawalnicze energetyczne – D3 i E3). Nie stwierdzono braku wymaganych przeszkoleń bhp, 
a także związanych z wykonywaniem prac gazoniebezpiecznych oraz braku aktualnych badań 
lekarskich. Teren budów były odpowiednio wygrodzone, zabezpieczone i oznakowane. 
Stosowano ciągły pomiar zawartości metanu w powietrzu przy stanowiskach pracy. W miejscach 
kontrolowanego zrzutu gazu z sieci lub stacji wyznaczono strefy zagrożenia wybuchem. Na 
obydwu placach budów nie stwierdzono rażących zaniedbań w zakresie bhp zarówno od strony 
formalnej jak i w rzeczywistości.  
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Zasadniczymi przyczynami ujawnionych nieprawidłowości na kontrolowanych budowach to 
często ich niezakończenie. Są prowadzone kilkuosobowymi grupami robót, brakuje ciągłego 
nadzoru (kierownik budowy prowadzi kilka zadań jednocześnie). Także widoczny jest wyrywkowy 
nadzór nad bezpieczeństwem pracy na budowach przez inspektorów nadzoru i inspektorów bhp 
(rozległość zadań w stosunku do obsady kadrowej) szczególnie podczas kończenia zadania. 
Wykonawca głownie z powodu trudności logistycznych opóźnia dostarczenie wyposażenia 
zaplecza i wykonanych warsztatowo na czas elementów rurowych, armaturowych i montażowych. 
Powodem jest rozległość obszaru działania wykonawcy i konieczność wprowadzenia zmian 
w trakcie budowy.  

Tam, gdzie konieczna jest współpraca z dystrybutorem gazu nieprawidłowości występują 
częściej, ponieważ wymaga to zgrania wykonawcy z dwoma użytkownikami sieci, chociaż 
w zakresie zapewnienia nadzoru odpowiedniej służby bhp jest zadawalające, a zabezpieczenie 
w sprzęt bhp dobre. W celu usunięcia stwierdzonych niedociągnięć (niedotyczących  technologii 
przesyłu lub redukcji ciśnienia gazu) zastosowano głównie terminowe pisemne decyzje inspektora 
pracy. Inspektor pracy nie kierował wniosków do Sądów Grodzkich, nie składał zawiadomień 
o  popełnieniu przestępstwa do organów prokuratury oraz nie podejmował innych działań 
prewencyjnych. 

W końcowym etapie jednej z budów wystąpiły typowe nieprawidłowości tego etapu także 
związane z likwidacją budowy takie jak: nieprzywrócenie nawierzchni dróg wewnątrzzakładowych 
po wykopach na terenie otwartym budowy, nie wywieszenie schematu rzeczywistych instalacji 
gazowych z uwzględnieniem stanu rzeczywistego po przebudowie i rozbudowie Stacji Gazowej 
Wysokiego Ciśnienia (SGWC), nieoznaczenie dokładnie i kompletnie wg schematu jw. armatury, 
zaworów i punktów akpia w rozbudowanej i przebudowanej SGWC, niezakończenie pomiarów 
ochronnych przeciwporażeniowych i odgromowych obiektów oraz instalacji gazowej 
przebudowanej i rozbudowanej SGWC po zakończeniu robót remontowych elektrycznych, 
niepotwierdzenie pomiarami zgodności oświetlenia sztucznego z wymogami PN na terenie 
otwartym przebudowanej i rozbudowanej SGWC, niewymienienie słupów skorodowanych 
oświetlenia terenu otwartego przebudowanej i rozbudowanej  SGWC, niezapewnienie trwałych 
barier (nawet typu przenośnego) wokół wykopów podczas prób ciśnieniowych i łączenia 
rurociągów wysokiego ciśnienia oraz zagęszczania gruntu i zasypywania wykopów na budowie 
SGWC, niezapewnienie schodni (przenośnej) prowadzącej do wykopów oraz pomostu (tam, gdzie 
jest to niezbędne) podczas prowadzenia prób ciśnieniowych i łączenia rurociągów wysokiego 
ciśnienia oraz zagęszczania gruntu i zasypywania wykopów na budowie SGWC. 

Początkowy etap budowy innej SGWC to typowe nieprawidłowości związane z rozpoczęciem 
budowy takie jak: brak toalety (nawet przewoźnej), brak pomieszczenia biura i odpoczynku (może 
być przewoźne), brak w pomieszczeniu budowy apteczki pomocy przedmedycznej, 
niezapewnienie ciągłego pomiaru stężenia metanu podczas przebudowy SGWC podczas 
wykonywania obejść („by-pass”) używano mierników przenośnych. 

Do uzyskanych efektów w wyniku kontroli należy m.in. doprowadzenie uzupełnienia zaplecza 
budowy w momencie jej rozpoczęcia oraz wymiany nadmiernie zużytych elementów technicznych 
stacji gazowej wysokiego ciśnienia w momencie kończenia zadania np. wymiana słupów lamp, 
uzupełnienia oznakowania technologicznego i bhp stacji gazowej oraz przyśpieszenie 
dostosowania schematu technologicznego. Dla obsługi prób ciśnieniowych i pomiarów końcowych 
na stacjach gazowych spowodowano uzupełnienie niezbędnych drabin i pomostów. W przypadku 
rozpoczęcia budowy spowodowano przyśpieszenie uzupełnienia sprzętu zaplecza budowy w tym 
apteczki pomocy przedmedycznej oraz dostarczenie zaplecza higienicznosanitarnego budowy 

Przeprowadzone kontrole potwierdziły wysoki stopień bezpieczeństwa pracy przy pracach 
gazoniebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych. Wydane decyzje przez inspektora pracy nie 
dotyczyły tych zagadnień. Z przeprowadzonych kontroli wynika, że ww. przedsiębiorstwa często 
korzystają z usług podwykonawców i dlatego w następnych latach należałoby zwrócić uwagę na 
stopień bezpieczeństwa pracy przy pracach gazoniebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych 
właśnie w tych podmiotach podczas wykonywania tych prac. 
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2.6. 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 2015 r., w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Warszawie przeprowadzono łącznie: 56 kontroli u 53 pracodawców.  

Łączne zatrudnienie w kontrolowanych zakładach wynosiło 7114 osób: w tym 6759 
pracowników zatrudnianych w ramach stosunku pracy oraz 302 osoby świadczące pracę na 
podstawie umów cywilnoprawnych. 

Łączna liczba objętych kontrolami eksploatowanych wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym to 805 wózków i 1247 pracowników zajmujących się ich eksploatacją oraz obsługą 
w zakresie kontroli, przeglądów i remontów. 

 

Rok 
Poszkodowani w wypadkach przy pracy z udziałem wózka jezdniowego 

ogółem, w tym: z ciężkim urazem ofiary śmiertelne 

2013 r. 16 0 0 

2014 r. 29 0 0 

2015 r. 
(do dnia kontroli) 

11 1 0 

Nieprawidłowo ści stwierdzone podczas kontroli 

Lp.  Zagadnienia objęte kontrolą Ustalenia kontrolne Uwagi 

1. 

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

- sprawdzono 52 zakłady, 

- braki lub uchybienia dotyczą 24 
zakładów.  

Dotyczy głównie wyznaczenia  
i oznakowania dróg oraz ich 
drożności. 

2. 

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

- sprawdzono 52 zakłady, 

- braki lub uchybienia dotyczą 16 
zakładów.  

Dotyczy zasad ruchu transportu na 
drogach wewnętrznych, placach 
manewrowych, w halach i 
magazynach. 

3. 

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

- sprawdzono łącznie 804 wózki,  

- braki lub uchybienia dotyczą 17 
zakładów. 

Dotyczy również opracowania 
systemów informowania o  
stwierdzanych w czasie bieżącej 
eksploatacji usterkach, wstępnej 
kontroli i sprawności technicznej 
przejmowanego do eksploatacji 
wózka. 

4. 

Zabezpieczenie przed 
niespodziewanym wtargnięciem 
pieszych na drogę przejazdu 
wózków. 

- sprawdzono 39 zakładów, 

- uchybienia dotyczą 6 zakładów. 

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

5. 

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

- sprawdzono ogółem 805 wózków,  

- dotyczy 8 zakładów w których 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Dotyczy przypadków pozostawiania 
wózków bez nadzoru z 
pozostawionymi kluczykami 
w stacyjce lub w miejscu 
ogólnodostępnym jak również 
użytkowania wózków bez kluczka 
uruchamianych kodem przypisanym 
do wózka. 

6.  
Instrukcja bezpiecznego 
wykonywania prac w magazynie.  

- sprawdzono 57 obiektów, 

- stwierdzone braki dotyczą 8 zakładów. 

Brak instrukcji bezpiecznego 
wykonywania prac lub określenia 
sposobu bezpiecznego transportu  
i składowania. 
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Lp.  Zagadnienia objęte kontrolą Ustalenia kontrolne Uwagi 

7.  
Używanie wózków zgodnie z 
przepisami i zasadami bhp. 

- sprawdzono 262 wózki, 

- dotyczy 6 zakładów w których 
stwierdzono braki lub uchybienia.  

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

8.  
Wyposażenie pracowników w 
odzież i obuwie robocze oraz 
środki ochrony indywidualnej. 

- sprawdzono 1048 pracowników, 

- braki lub uchybienia dotyczą 3 
zakładów.  

Dotyczy braku unormowań 
wewnętrznych w zakresie przydziału 
odzieży i obuwia roboczego.  

9. 

Dostosowanie programu szkolenia 
z zakresu bhp do rodzajów i 
warunków pracy z uwzględnieniem 
zagrożeń wynikających z 
użytkowania wózków.. 

- sprawdzono 914 pracowników, 

- braki lub uchybienia dotyczą 13 
zakładów.  

Dotyczy uwzględnienia w 
opracowanych programach szkolenia 
specyfiki zagrożeń wynikających  
z użytkowania w transporcie 
wewnętrznym wózków jezdniowych  
z napędem silnikowym. 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili, że najczęstsze przyczyny 

naruszeń prawa, to: 
• Pracodawcy, pracownicy oraz osoby uczestniczące w procesie produkcyjnym w którym 

występuje transport związany z eksploatacją wózków jezdniowych z napędem silnikowym 
nie posiadają w pełni umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z eksploatacją 
wózków, a także wykazują nieznajomość przepisów dotyczących bezpiecznego 
korzystania ze środków transportu wewnętrznego.   

• Pracodawcy dążą do osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego firmy, obniżając przy 
tym koszty związane z koniecznymi wydatkami np. na: przeglądy i remonty oraz na 
utrzymanie bieżącej sprawności technicznej środków transportu wewnętrznego, co wiąże 
się z koniecznością zatrudniania wysokokwalifikowanej kadry lub zlecaniu tych usług 
firmom zatrudniającym pracowników z koniecznymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi.  

• Niewystarczające działania pracodawców i osób odpowiedzialnych za organizację pracy 
w zakresie tworzenia spójnych systemów organizacyjnych poprzez: 
o ciągły i systematyczny nadzór w zakresie prac związanych z utrzymaniem 

wymaganego stanu technicznego wózków oraz ich właściwą eksploatacją, 
o zapewnienie obsługi wózków przez operatorów posiadających wymagane 

uprawnienia kwalifikacyjnych oraz obsługi technicznej z uprawnieniami 
specjalistycznymi wymaganymi przy przeglądach, remontach i dopuszczaniu do 
eksploatacji, 

o opracowania, wdrożenia i stosowania 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, 

o wprowadzenie i konsekwentne egzekwowanie systemu organizacji pracy 
gwarantującego przepływ informacji o  stwierdzanych w czasie bieżącej 
eksploatacji usterkach, wykonywanych czynnościach naprawczych, wstępnej 
kontroli i sprawności technicznej przejmowanego do eksploatacji wózka.  

Pracodawcy przyczyn nieprawidłowości upatrują w:  
• wysokich kosztach związanych ze spełnieniem wszystkich wymagań z zakresu 

bezpiecznej organizacji pracy związanej z eksploatacją środków transportu 
wewnętrznego, 

• złożoności przepisów prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy dotyczących 
dopuszczania do eksploatacji, remontów, przeglądów, stanu technicznego i użytkowania 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 

• trudności w pozyskiwaniu wykwalifikowanej kadry, posiadającej odpowiednią wiedzę, 
doświadczenie i wymagane uprawnienia kwalifikacyjne. 
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W wyniku ustaleń dokonanych w czasie kontroli i wydanych środków prawnych, np. w postaci 
ustnych zarządzeń nakazowych, zrealizowanych w czasie trwania kontroli działania prewencyjne 
były widoczne natychmiast i dotyczyły np.: 

• wyznaczenia i oznakowania dróg transportowych i komunikacyjnych, 
• zabezpieczeń przed wtargnięciem pieszych na drogi transportowe, 
• wydawania imiennych zezwoleń do obsługi wózków jezdniowych, 
• założenia i bieżącego prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i kontroli wózków, 
• szkoleń z zakresu bhp, 
• zabezpieczenia wózka przed możliwością uruchomienia przez osoby nieupoważnione, 
• podniesienia świadomości zarówno u pracodawców jak i pracowników firm co do 

występujących zagrożeń związanych z transportem wewnętrznym i eksploatacją wózków 
jezdniowych z napędem silnikowym. 

Inną formą działań prewencyjnych było np. udzielanie pracodawcom pisemnych odpowiedzi 
na pisma dotyczące między innymi uprawnień koniecznych do obsługi wózków do przenoszenia 
palet czy konieczności przeprowadzania udokumentowanej kontroli właściwego stanu 
technicznego wózków jezdniowych z napędem silnikowym przed ich przekazaniem do 
eksploatacji zawierające pytania o obowiązujące przepisy w zakresie: 

• wymagań co do programów szkoleniowych, 
• określenia ilości godzin szkoleń, 
• imiennych zezwoleń wydawanych przez pracodawcę do użytkowania wózka na terenie 

zakładu pracy. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 145 decyzji nakazowych  
(w tym 23 decyzje ustne). Nakazy skierowane były do 39 pracodawców (74% podmiotów).  
W efekcie działań kontrolnych, inspektorzy pracy skierowali do 20 pracodawców wystąpienia 

zawierające 38 wniosków.  
Na osoby odpowiedzialne za naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy nałożono 

7 mandatów na kwotę 8000 zł oraz w jednym przypadku inspektor odstąpił od wymierzenia kary 
i zastosował środek wychowawczy w postaci pouczenia.  

W świetle powyższej analizy nasuwają się następujące wnioski i propozycje działań mające 
na celu zmniejszenie lub eliminację stwierdzonych nieprawidłowości w omawianym temacie: 

1. Uwzględnienie tej problematyki w rutynowych kontrolach, w których stwierdzono 
występowanie wypadków przy pracy związanych z eksploatacją środków transportu 
wewnętrznego.  

2. Intensyfikacji działań kontrolnych polegających na identyfikacji zagrożeń związanych 
z eksploatacją wózków jezdniowych z napędem silnikowym w małych zakładach  
wykorzystujących pojedyncze wózki lub małą ilość środków transportu wewnętrznego 
w których najczęściej występuje brak specjalistycznej kadry i służb zajmujących się 
problematyką transportu wewnętrznego.  

3. Wznowienie, opracowanie i upowszechnianie wydawnictw i materiałów pomocniczych 
dotyczących bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 

4. Opracowanie materiałów lub przeprowadzenie szkoleń dla inspektorów pracy 
specjalizujących się w tematyce transportu wewnętrznego z uwzględnieniem nowych 
rozwiązań technicznych i technologii oraz sprzętu.  

Podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian legislacyjnych zmierzających do 
ujednolicenia i skonkretyzowania w obowiązujących przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy 
wymogów jakie muszą spełniać pracodawcy, zarówno w zakresie użytkowania w procesie 
produkcyjnym i bezpiecznej eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym jak 
i w zakresie ważności posiadanych przez pracowników i uzyskiwania nowych uprawnień 
niezbędnych do użytkowania i obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. 
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2.7. Egzekwowanie spełniania wymaga ń minimalnych i zasadniczych dla 
maszyn do obróbki skrawaniem metali  

2.7.1 Kontrole spełniania wymaga ń minimalnych dla maszyn do obróbki 
skrawaniem metali 

Przeprowadzono 30 kontroli w 29 zakładach, znajdujących się na terenie województwa 
mazowieckiego, zatrudniających odpowiednio: 

• od 1 do 9 pracowników – 12 zakładów, 
• od 10 do 49 pracowników – 10 zakładów 
• od 50 do 249 pracowników – 4 zakłady 
• 250 i więcej zatrudnionych – 3 zakłady 

Podczas kontroli ww. podmiotów inspektorzy pracy skontrolowali 151 maszyn, natomiast 
pracodawcy dokonali oceny minimalnych wymagań dla 163 maszyn. 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba skontrolowanych zakładów, w których stwierdzono 
nieprawidłowości (opis nieprawidłowości, skala nieprawidłowości, nazwa 
podmiotu, liczba zatrudnionych, liczba maszyn, w których stwierdzono 
nieprawidłowości) 

brak lub nieprawidłowości dotyczące elementów 
sterowniczych oraz układów sterowania mających 
wpływ na bezpieczeństwo obsługi maszyn  

Nieprawidłowość stwierdzono w 9 zakładach:  

- brak zabezpieczenia przed niezamierzonym przypadkowym załączeniem: wiertarka 
– 3 szt., szlifierka stacjonarna – 2 szt., ostrzałka do noży-1 szt., zatrudnionych 65 
osób, 

- brak wyłącznika zatrzymania awaryjnego: tokarka – 1 szt., zatrudniona 1  osoba; 
frezarka górnowrzecionowa – 1 szt., wiertarka - 2 szt.,    zatrudnionych 20 osób: 
tokarka - 1 szt.  zatrudnione 2 osoby; frezarka uniwersalna - 1 szt., zatrudnione 3 
osoby, 

Brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne 

Nieprawidłowość stwierdzono w 19 zakładach:  

- brak wyłącznika krańcowego osłony uchwytu samocentrującego: tokarki - 8 szt., 
zatrudniona 19 osób;, 

- brak osłony wrzeciona lub wiertła: wiertarka - 2 szt.  zatrudniona 2 osoby; frezarka 
pionowa - 6 szt.  , zatrudniona 15 osób, - brak skutecznego zabezpieczenia strefy 
niebezpiecznej pracy; frezarka - 1 szt.,  zatrudnione 6 osób; tokarka - 1 szt.   i 
frezarka - 1 szt.   zatrudnione 2 osoby 

Z przedstawionych powyżej 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 zabezpieczenia przed niezamierzonym przypadkowym załączeniem, 
• brakiem wyłącznika zatrzymania awaryjnego,  
• brakiem wyłącznika krańcowego osłony uchwytu samocentrującego 

Z powyższego wynika, że mimo przeprowadzenia kontroli użytkowanych maszyn po ich 
zainstalowaniu jak również dość długiego okresu obowiązywania przepisu w zakresie wymagań 
minimalnych  nadal występowały nieprawidłowości. Wynikało to prawdopodobnie z faktu, że 
w części zakładów nie przeprowadzono kontroli w zakresie spełnienia wymagań minimalnych, 
a tam gdzie ich dokonano kontrole prowadziły osoby, które nie miały dostatecznej wiedzy na 
temat maszyn  oraz prowadziły je na podstawie własnych kryteriów lub w sposób pobieżny. 

Według oceny pracodawców wykazane w ich zakładach pracy nieprawidłowości z zakresu 
technicznego bezpieczeństwa pracy są wynikiem między innymi:  

• słabej znajomość przepisów bhp w tym zakresie, 
• słabej kondycji finansowej firm wynikającej m.in. ze wzrastających kosztów 

utrzymania zakładów – nośniki energii, wyższe ceny materiałów a co za tym idzie 
konieczność obniżenia kosztów produkcji, 

• wysokich kosztów dostosowania maszyn pod kątem spełniania przez nie wymagań 
minimalnych w tym zatrudnienia specjalistów od oceny maszyn. 
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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. Należy podkreślić, że ocena maszyn, w przeważającej  liczbie 
zakładów, dokonywana była we własnym zakresie i nie zawsze osoby przeprowadzające kontrolę 
maszyn posiadały wystarczającą wiedzę techniczną w tym zakresie, a co za tym idzie nie potrafiły 
zidentyfikować istotnych zagrożeń i podjąć odpowiednich działań. Nie bez znaczenia jest fakt, 
powtarzany od lat, że służba bhp, jako organ doradczy  pracodawcy, nie miała  dostatecznej 
wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.  

Zastosowane środki prawne Liczba 

Liczba wydanych decyzji ogółem 107 

Liczba decyzji art. 108 kpa 24 

Liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn 15 

Liczba wystąpień  5 

Liczba wniosków w wystąpieniach 8 

Liczba nałożonych mandatów 10 

Liczba wykroczeń w mandatach 12 

Kwota grzywien w mandatach 10000,00 

Przykłady usuni ęcia nieprawidłowo ści 

Lp. Nazwa zakładu Opis uzyskanych efektów 

Liczba 
maszyn, 
których 
uzyskanych 
efektów 
dotyczy 

Liczba 
pracowników, 
których 
uzyskany efekt 
dotyczy 

1.  
Zainstalowano wyłączniki, które zabezpieczały przed 
niezamierzonym przypadkowym załączeniem 

6 65 

2.  Zainstalowano wyłącznik zatrzymania awaryjnego   2 20 

3.   

Zainstalowano układ sterowania zabezpieczający przed 
ponownym, samoczynnym uruchomieniem się maszyny w 
przypadku powrotu napięcia zasilającego po uprzednim 
jego zaniku, 

2 6 

4  
Zainstalowano wyłącznik krańcowy osłony uchwytu 
samocentrującego 

2 14 

5  Zainstalowano osłony wrzeciona lub wiertła 7 12 

W kontrolowanych zakładach wydarzyło się ogółem 56 wypadków przy pracy w tym  1 lekki 
związany z eksploatacją maszyn do obróbki skrawaniem.  

Podczas prowadzonych kontroli Inspektorzy pracy nadal stwierdzają występowanie licznych 
nieprawidłowości w zakresie użytkowania maszyn do skrawaniem metali  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.  

* 
2.7.2 Kontrole spełniania wymaga ń zasadniczych dla maszyn do obróbki 

skrawaniem metali 
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 skrawaniem metali. W ramach realizacji zadania 
przeprowadzono kontrole łącznie u 13 pracodawców. 
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� kontrole wyrobów   

Wyniki kontroli wyrobów przeprowadzonych przez inspektorów pracy  

Wyszczególnienie Liczba  

Skontrolowane wyroby ogółem 

w tym: 
19 

-  spełniające zasadnicze lub inne wymagania 13 

-  niespełniające zasadniczych lub innych wymagań 6 

Wyroby, wobec których działania zakończono na etapie  kontroli  
w wyniku pozytywnych dobrowolnych działań naprawczych 

3 

Wyroby, których dokumentacje inspektorzy pracy  przekazali  w celu wszczęcia 
postępowania: 

 

- własnemu OIP 3 

- innemu OIP 0  

Rodzaj stwierdzonych w toku kontroli inspektorów pracy nieprawidłowości 

Rodzaj nieprawidłowości 
Liczba wyrobów 
kontrolowanych w tym 
zakresie 

Liczba wyrobów 
ze stwierdzoną 
nieprawidłowością 

Brak oznakowania CE 19 1 

Brak deklaracji zgodności 19 1 

Nieprawidłowa deklaracja zgodności 19 5 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami, w tym: 19 6 

-   brak lub niewłaściwe oznakowanie  – identyfikacja, piktogramy itp. 19 2 

-   nieprawidłowa zawartość instrukcji 19 3 

Najistotniejsze oraz najczęściej powtarzające się nieprawidłowości 

• w 5 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w deklaracji zgodności: nie zawarto 
nazwiska i adresu osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, upoważnionej do przygotowania dokumentacji 
technicznej, 

• w 3  przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie instrukcji użytkowania – w jej 
treści brak: informacji o stanowisku lub stanowiskach roboczych, które może zajmować 
operator, informacji dotyczących hałasu emitowanego przez maszyny,  

• w 2 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie niewłaściwego oznakowania  – 
identyfikacja, piktogramy itp.:, w oznaczeniu maszyny nie wskazano określenia 
maszyny, na tabliczce znamionowej nie umieszczono  oznakowania CE 

Podczas kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy nie stwierdzono rażących 
nieprawidłowości związanych z brakiem bądź nieprawidłowym działaniem urządzeń ochronnych, 
układów napędowych i stref roboczych, które mogłyby bezpośrednio wpływać na zagrożenie 
zdrowia lub życia. Stwierdzono jedynie nieprawidłowości dotyczące dokumentacji  (deklaracji 
zgodności i instrukcji użytkowania) jak również oznakowania maszyn opisane powyżej.  

Przyczyny opisanych powyżej nieprawidłowości, głównie formalnych, leżą po stronie 
dystrybutorów maszyn, którzy nie egzekwują od producentów konieczności wystawiania 
dokumentacji w języku polskim. Jednocześnie u ww. jak i producentów nieznajomość dyrektywy 
maszynowej lub błędne/niepełne tłumaczenie deklaracji zgodności i instrukcji użytkowania 
skutkuje nieprawidłowościami związanymi z ich treścią.  

W wyniku działań dobrowolnych podjętych przez wprowadzającego maszyny do obrotu tj. Sp. 
z Katowic usunięto nieprawidłowości w zakresie deklaracji zgodności, tj. w pionowym centrum 
obróbczym i w tokarce sterowanej numerycznie - w poprawionej deklaracji zgodności zawarto 
nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej, 
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Adresatami działań informacyjno-prewencyjnych byli kontrolowani pracodawcy/użytkownicy, 
a także polscy producenci oraz dystrybutorzy. Inspektorzy pracy prowadzili poradnictwo na temat 
obowiązujących przepisów oraz ich właściwego stosowania w celu uniknięcia nieprawidłowości. 
Zainteresowanym podmiotom przekazywano publikacje PIP m.in. poradniki. Informowano również 
o materiałach umieszczonych na naszej stronie internetowej. 

Wyniki kontroli wskazują, że najczęstszymi nieprawidłowościami były sprawy dotyczące: 
deklaracji zgodności, instrukcji użytkowania, oznaczeń naniesionych na maszynach. 
Niezgodności te było z reguły skutecznie usuwane poprzez działania dobrowolne podjęte na 
wniosek inspektora. 

Podczas kontroli inspektorzy pracy stwierdzają dużą nieznajomość tematu wśród  
pracodawców/użytkowników jak również dystrybutorów. Według oceny inspektorów pracy 
kontrolujących te zagadnienia wskazanym byłoby kontynuowanie działań kontrolnych związanych 
z nadzorem rynku oraz działań informująco-prewencyjnych w zakresie nadzoru rynku i spełniania 
przez wyroby wymagań zasadniczych wobec podmiotów użytkujących wyroby, poprzez m.in.: 
udzielanie informacji na stronach internetowych, wydawanie broszur, inicjowanie i udział 
w spotkaniach z przedsiębiorcami i organizacjami pracodawców. 

* 

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

W ramach realizacji tematu „Eliminowanie nieprawidłowości związanych z niewłaściwą 
organizacją stanowisk pracy w strefach zagrożonych wybuchem” inspektorzy pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzili 18 kontroli zakładów niekontrolowanych w roku 
2014. Kontrole przeprowadzono w 3 zakładach „sevesowskich”,  w tym w 1 zakładzie 
zaklasyfikowanym do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
i w 2 zakładach zaklasyfikowanych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 j.t. z późn. zm.). Wśród przeprowadzonych kontroli 
wyodrębniono 2 grupy zakładów: 

• 11 zakładów, w których przeprowadzono ocenę ryzyka związanego z możliwością 
wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, z której wynika, że atmosfera 
wybuchowa występuje (grupa 1); 

• 7 zakładów, w których nie przeprowadzono oceny ryzyka związanego z możliwością 
wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej (grupa 3). 

W roku 2015 nie objęto kontrolą zakładów, w których przeprowadzono ocenę ryzyka 
związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, z której 
wynika, że atmosfera wybuchowa nie występuje (grupa 2) i w zakładach, w których miał miejsce 
wypadek przy pracy lub zdarzenie potencjalnie wypadkowe związane z magazynowaniem, 
wytwarzaniem  lub stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin, które nie dotyczyły 
atmosfery wybuchowej ani w nowopowstałych zakładach branży chemicznej (grupa 4). 
W zakładach kontrolowanych w ramach realizacji tematu łącznie pracowało 645 osób w tym: 

• zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych – 13 osób; 
• podmiotów samozatrudniających – 2 osoby; 
• zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 625 osób w tym 171 kobiet i 0 młodocianych.  
W kontrolowanych zakładach wystąpiły 74 miejsca pracy, w których istnieje możliwość 

wystąpienia atmosfery wybuchowej, gdzie pracę wykonywało 195 osób w tym: 190 pracowników, 
5 osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzących 
działalność na własny rachunek. W kontrolowanych zakładach w miejscach, w których istnieje 
możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej nie wykonywali pracy studenci ani uczniowie 
odbywający zajęcia praktyczne. Łącznie w kontakcie z substancjami, mieszaninami i pyłami pracę 
wykonywały 252 osoby w tym 15 kobiet.  
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W kontrolowanych zakładach zarejestrowano 1 ciężki wypadek związany z wystąpieniem 
w miejscu pracy atmosfery wybuchowej, z naruszeniem przepisów bhp przy magazynowaniu, 
wytwarzaniu i stosowaniu substancji chemicznych i ich mieszanin. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie wydano 147 decyzji administracyjnych 
dotyczących 945 pracowników - 127 pisemnych i 20 decyzji ustnych. Realizacja decyzji ogółem 
kreuje się na poziomie 62,6%. W trakcie czynności kontrolnych wydano 4 decyzje dotyczące 
skierowania pracowników do innych prac – co dotyczyło 21 pracowników oraz 17 decyzjom został 
nadany rygor natychmiastowej wykonalności.  

Ponadto prowadzono postępowanie wykroczeniowe w 8 przypadkach: 
• nałożono 6 mandatów na łączną kwotę 7500 za 15 wykroczeń, 
• zastosowano 1 środek wychowawczy,  
• skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie do sądu zawierający 5 wykroczeń przypisanych 

do niniejszego tematu. 
Ponadto w trakcie czynności inspektorzy pracy udzielili 55 porad prawnych, 93 porady 

techniczne oraz 19 porad dotyczących legalności zatrudnienia. 
W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie przeprowadzono 1 kontrę wspólnie 

z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska na mocy Deklaracji w sprawie porozumienia na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle naftowym i gazowym z dnia 
24 listopada 2011r.  

Ponadto po zakończeniu kontroli w 1 firmie inspektor w celu wykorzystania służbowego 
skierował do Urzędu Dozoru Technicznego informację o użytkowaniu dźwigników 
samochodowych bez decyzji zezwalającej na ich eksploatację. 

Po zakończeniu kontroli i po wydaniu środków prawnych przez inspektorów pracy 
w 5 zakładach sporządzono dokument zabezpieczenia przed wybuchem, natomiast 
w 2 zakładach dokonano uzupełnienia dokumentu, w 2 zakładach dokonano podziału przestrzeni 
na strefy zagrożenia wybuchem, w 3 zakładach oznakowano znakiem Ex miejsca wstępu do 
przestrzeni, w której istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej. W zakresie 
nieprawidłowości przy stosowaniu substancji i mieszanin chemicznych zrealizowano 4 spośród 
13 wydanych decyzji, natomiast w zakresie nieprawidłowości związanych z brakiem lub 
nieprawidłowymi instrukcjami bhp zrealizowano 7 spośród 9 wydanych decyzji. Ponadto 
zrealizowano 18 decyzji na 29 wydanych w zakresie innych nieprawidłowości związanych 
z eliminowaniem nieprawidłowości w strefach zagrożonych wybuchem. 

** 

3. Zadania stałe Państwowej Inspekcji Pracy 

3.1. Ocena ryzyka zawodowego i informowanie pracowników  o ryzyku 
zawodowym  

W roku 2015 inspektorzy pracy przeprowadzili w tym zakresie łącznie 109 kontroli. W ramach 
stosunku pracy, w skontrolowanych zakładach, pracę świadczyło 12 993 osób, wśród których 743 
stanowiły kobiety, 240 osób miały statut pracowników niepełnosprawnych, a 5 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 przeprowadzone były 
w zakładach prowadzących działalność przypisaną do różnych branż, przemysł budowlany, 
obróbka metali, przemysł drewniany, przemysł spożywczy, handel, transport, edukacja, 
dystrybucja gazu.  
W ramach przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 95 decyzji na piśmie; 10 decyzji 
ustnych oraz 78 wniosków w wystąpieniach. W trzech przypadkach zastosowano postępowanie 
wykroczeniowe. 
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Biorąc pod uwagę wyżej zamieszczone dane statystyczne, ale także ilość i zakres 
przedmiotowy wydanych przez inspektorów pracy środków prawnych (decyzji w nakazach, 
wniosków w wystąpieniach) należy stwierdzić, że najwięcej nieprawidłowości stwierdzono przy 
identyfikacji zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, sporządzeniem opisu stanowiska pracy, 
ze zbieraniem przez pracodawców aktualnych informacji potrzebnych do oceny ryzyka 
zawodowego, zapewnieniem niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko, 
planowaniem działań korygujących i/lub zapobiegawczych po wyznaczeniu dopuszczalności 
ryzyka zawodowego, wyznaczeniem dopuszczalności ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego 
zagrożenia, aktualizacji oceny ryzyka zawodowego (po wprowadzeniu zmian technologicznych 
lub organizacyjnych).  

Kontrole wykazały, że z 346 stanowisk pracy wytypowanych do analizy przez inspektorów 
pracy na 37 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. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy jako najczęstsze przyczyny 
nieprawidłowości wskazali, że: 

• Pracodawcy oraz pozostałe osoby kierownictwa i dozoru w większości przypadków nie 
posiadają umiejętności rozpoznawania zagrożeń występujących w środowisku pracy.  

• Pracodawcy, a w ich imieniu również pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 
czy też osoby z zewnątrz pełniące zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy nie 
zdają sobie sprawy ze znaczenia, jakie w całościowym procesie zapewnienia przez 
pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pełni prawidłowo wykonana 
ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy. 

• Służba bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonuje swoje zadania w sposób 
powierzchowny. Dotyczy to w szczególności osób z zewnątrz pełniących zadania służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby te niejednokrotnie nie posiadają wystarczającej 
znajomości przebiegających w zakładzie procesów produkcyjnych, nie są również 
zapoznane ze stosowanymi maszynami, narzędziami i materiałami. Dlatego też podczas 
dokonywania oceny ryzyka zawodowego nie są w stanie zidentyfikować wszystkich 
zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy. 

• Pracodawcy oszczędzają na wydatkach ponoszonych na poprawę stanu bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 

Pracodawcy, w szczególności prowadzący małe zakłady, przyczyn nieprawidłowości upatrują w:  
• nieznajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• nadmiarze przepisów, 
• niemożliwości dopilnowania wszystkich spraw osobiście, 
• nadmiarze nałożonych na nich obowiązków,  
• skupianiu się w pierwszej kolejności na sprawach podstawowej egzystencji 

przedsiębiorstwa i sprawach produkcyjnych, 
• braku wykwalifikowanej kadry, posiadającej odpowiednią wiedzę do zajmowania się 

zadaniami związanymi z oceną ryzyka zawodowego. 
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Należy również nadmienić, że w przypadku 16 skontrolowanych zakładów (19%) inspektorzy 
pracy nie stwierdzili nieprawidłowości podczas dokonywania i dokumentowania oceny ryzyka 
zawodowego na występujących w tych zakładach stanowiskach pracy.  

Na podstawie pisemnych informacji przekazanych przez pracodawców do OIP w Warszawie 
stwierdzono, że na dzień sporządzenia niniejszej informacji: 

• ze 95 decyzji pisemnych wydanych po kontrolach wykonano 58, co stanowi 61 % decyzji, 
dla których upłynął już termin realizacji, 

• z 10 decyzji ustnych wydanych w trakcie kontroli, wszystkie zostały wykonane, 
• z 78 wniosków wystosowanych w wystąpieniach 55 zostało zrealizowanych, co stanowi 

70 %. 
* 

3.2. Funkcjonowanie służby bhp 

W 2015r inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w ramach 
realizacji tematu przeprowadzili 56 kontroli w 56 zakładach różnych branż zatrudniających ogółem 
13072 osób, w tym 12601 pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Struktura 
branżowa kontrolowanych zakładów przedstawia się następująco: 

 

Branża 
Zakłady 

Liczba Udział procentowy 

Produkcja artykułów spożywczych 7 12,5 % 

Produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych 10 17,9 % 

Roboty i produkcja budowlana 12 21,4 % 

Handel i usługi 6 10,7 % 

Produkcja wyrobów metalowych 9 16,1 % 

Działalność  komunalna 5 8,9 % 

Inne  7 12,5 % 

Razem 56 100,0% 

 
Najczęściej wyst ępuj ące nieprawidłowo ści 

Zagadnienia objęte kontrolą 

Liczba skontrolowanych 
zakładów, 

w których stwierdzono 
nieprawidłowości 

Uwagi 

Sporządzanie okresowych analiz stanu bhp w 
zakładzie 

6  

Opiniowanie i doradztwo dotyczące procesów pracy 
oraz udział w opracowaniu dokumentacji z zakresu bhp 

4  

Niewłaściwa organizacja służby bhp 3  

Spełnianie wymagań kwalifikacyjnych przez służbę bhp 3 
W tej liczbie 2 osoby to pracownicy służby bhp 

zatrudnieni w kontrolowanych zakładach 

Z analizy dokumentacji pokontrolnej za 2015 r. wynika, że wypełnianie obowiązków 
nałożonych przez ustawodawcę na służbę bezpieczeństwa i higieny pracy w wielu przypadkach 
okazało się niewystarczające. Stwierdzone nieprawidłowości wskazują, że najczęstszymi 
przyczynami naruszania przez pracodawców prawa są: 

• brak dostatecznego zrozumienia przez pracodawców roli służby bhp jako organu 
doradczego i kontrolnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

• częste tworzenie służby bezpieczeństwa i higieny pracy wyłącznie dla formalnego 
spełnienia wymogów określonych w przepisach; 

• bagatelizowanie przez pracodawców potrzeby identyfikacji zagrożeń dla poprawy stanu 
bezpieczeństwa i warunków pracy; 
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• nie włączanie służby bhp w przeprowadzane projekty modernizacyjne dotyczące 
rozbudowy i przebudowy zakładu; 

• angażowanie specjalistów z zewnątrz, często nie posiadających wystarczającego 
przygotowania zawodowego jak i rozpoznania w zakresie specyfiki danego zakładu. 
Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest stwierdzony w licznych dokumentacjach 
pokontrolnych brak umiejętności zidentyfikowania zagrożeń wypadkowych i chorobowych  
w ocenach ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, prawidłowego ustalania 
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz definiowania adekwatnych działań 
prewencyjnych w postępowaniach powypadkowych. 

 
W wyniku stwierdzonych w toku przeprowadzonych w roku 2015 kontroli nieprawidłowości, 

inspektorzy pracy wydali 15 decyzji, w tym 14 piśmie oraz skierowali 12 wystąpień zawierających 
22 wniosków.  
Najbardziej znacz ące rezultaty kontroli 

Uzyskane efekty 
Liczba zakładów, 

w których uzyskano 
efekty 

Liczba pracowników, 
których uzyskany efekt 

dotyczy 

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy na stanowiskach pracy 
oraz analiza stanu bhp w zakładach 

6 1195 

Zwiększenie liczebności pracowników służby bhp ze względu na 
stan warunków pracy. 

2 2120 

Uzyskanie przez pracowników służby bhp wymaganych 
kwalifikacji. 

3 500 

Podporządkowanie służby bhp pracodawcy 1 1421 

 
W świetle powyższych ustaleń nasuwają się następujące wnioski: 
• celowe wydaje się podejmowanie dalszych działań kontrolnych związanych  

z funkcjonowaniem służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w zakładach 
o zatrudnieniu mniejszym niż 100 pracowników oraz w sektorach, w których występują 
największe zagrożenia wypadkowe i chorobowe; 

• oddziaływanie na poziom prowadzonych szkoleń dla służb bhp oraz pracodawców,  
w celu zapewnienia właściwego doboru pracowników i właściwego zrozumienia 
problemów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy; 

• promowanie i propagowanie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie przy uwzględnieniu właściwego 
wykorzystania roli służby bezpieczeństwa i higieny pracy.  

* 
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, a także w wyniku 
samodzielnych interwencji inspektorów pracy.   

Działalność kontrolna została przeprowadzona w terminach wskazanych w harmonogramie 
realizacji zadań kontrolnych i rozpoznawczych przewidzianych w programie działania Państwowej 
Inspekcji Pracy na 2015 r.  

W roku 2015 na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
przeprowadzono ogółem 246 kontroli u 235 pracodawców. W skontrolowanych zakładach 
zatrudnionych było łącznie 5893 pracowników, w tym 2667 kobiet i 50 cudzoziemców.  
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W kontrolowanych podmiotach prace na podstawie umów cywilnoprawnych wykonywało 621 osób 
i 107 osób „samozatrudniających się”. 

Najwięcej nieprawidłowości podczas wykonywania robót w miejscach ogólnodostępnych 
(zagrożenia o charakterze publicznym) wystąpiło w „małych zakładach” z branży budowlanej 
zatrudniających do 9 pracowników. 

Znaczna ilość 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 z wysokości, stanem rusztowań, stanem zabezpieczeń stanowisk 
pracy na wysokości.  

Większość zgłoszeń dokonana była przez osoby postronne bądź pracowników wykonujących 
prace w warunkach zagrażających ich zdrowiu i żuciu. Co najmniej 80% zgłoszonych zagrożeń 
jest potwierdzanych przez inspektorów w przeprowadzonych przez nich kontrolach.  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 
technicznymi. W okresie zimowym nasilają się zgłoszenia dotyczące niskiej temperatury na 
stanowiskach pracy. 

Inspektorzy pracy przeprowadzający kontrole dotyczące zagrożeń występujących  
w miejscach ogólnodostępnych, jako najczęstsze przyczyny występujących naruszeń prawa 
wskazują: 
• Niewłaściw ą organizacj ę pracy wynikaj ącą z niewiedzy b ądź ograniczonych środków 

finansowych  – pomijanie bądź odkładanie na późniejszy termin wykonanie niezbędnych 
zabezpieczeń zapewniających ochronę życia bądź zdrowia pracowników, brak właściwego 
sprzętu (przestarzały sprzęt) lub korzystanie z urządzeń własnej konstrukcji np. bez 
wymaganego atestu. Zatrudnianie do obsługi maszyn i urządzeń osób nie posiadających 
stosownych uprawnień. 

• Tolerowanie przez osoby zatrudnione na stanowiskach nadzoru niższego (brygadziści, 
majstrowie budowlani) nieprzestrzegania przez podległych im pracowników przepisów 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• ,,Niezdrowa,, konkurencja  związana ze złą sytuacją na rynku budowlanym – przetargi 
wygrywają firmy bez odpowiedniego zaplecza, a następnie zlecają, prace drobnym 
podwykonawcom, którzy podejmują się wykonywania robót na granicy opłacalności. 
Przeważnie są to firmy, które wznowiły działalność na czas wykonania danego zlecenia. 

• Pośpiech  przy wykonywaniu prac budowlanych wymuszony potrzebą obniżenia kosztów 
budowy. 

• Świadome nieprzestrzeganie  przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez 
pracodawców przy realizacji inwestycji krótkoterminowych. Pracodawcy liczą na to, iż nie 
zostaną skontrolowani przez inspektora pracy do czasu zakończenia zadania. 

• Brak wiedzy  z zakresu przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dotyczy to przede wszystkim firm budowlanych zatrudniających do 9 pracowników.  

• Niech ęć pracodawców do inwestowania w szkolenia pracownikó w spowodowana 
brakiem pewności, czy pracownik nie zrezygnuje z pracy bądź po uzyskaniu kwalifikacji 
przejdzie do konkurencji.  

• Niedostateczna znajomo ść przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy , lekceważące 
podejście do zagadnień bezpieczeństwa pracy, brak świadomości mogących wystąpić 
zagrożeń. 

• Tolerowanie przez inwestora  braku podstawowych zabezpieczeń spowodowane 
świadomością małej odpowiedzialności.  

• Brak nadzoru nad prowadzonymi pracami  ze strony pracodawcy, jak również kierownika 
budowy, który odpowiada i prowadzi kilka budów jednocześnie. 
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Najczęściej wymienianą przez pracodawców przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
konieczność ograniczania kosztów ze względu na dużą konkurencję i krótki czas na realizację 
zadania. 

W celu eliminacji zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników oraz osób wykonujących 
prace, a także niepracujących, inspektorzy pracy zastosowali zarówno środki prawne 
przedstawione w tabeli poniżej jak i udzielili 914 porad w tym 725 dotyczące technicznego 
bezpieczeństwa pracy, 133 z zakresu prawa pracy  i 56 dotyczących legalności zatrudnienia. 

 
Środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy  

Rodzaj zastosowanego środka 
Liczba wydanych 

środków 

Liczba 
pracowników 

objętych środkami 
prawnymi 

Decyzje ogółem 

w tym: 
1510 4716 

- decyzji ustnych 1301 4094 

- wpisanych do książki kontroli 9 - 

- na piśmie 200 - 

- wstrzymania prac 150 - 

- wstrzymania eksploatacji maszyn 54 - 

- skierowań do innych prac 31 54 

- natychmiastowego wykonania z art. 108 kpa 1162 - 

Wnioski w wystąpieniach 90 286 

 
W wyniku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów związanych z występującymi 

nieprawidłowościami inspektorzy pracy nałożyli 124 mandaty karne na kwotę 144000 zł 
ujawniając 366 wykroczeń.  

W sumie wśród ukaranych znalazło się 165 pracodawców, 109 osób kierujących pracą 
innych osób u pracodawcy i 25 osób działających w imieniu pracodawcy. 

W następstwie wykonania środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy  
w związku z przeprowadzonymi kontrolami wyeliminowano 1510 nieprawidłowości powodujących 
zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, jak również osób postronnych, nieuczestniczących 
w procesach pracy. Pracodawcy wykonali 146 decyzji nakazowych dotyczących wstrzymania 
prac, a 54 pracowników skierowano do innych prac.  

Z przeprowadzonych kontroli wynika, że tak jak w 2014 roku najwięcej nieprawidłowości 
inspektorzy pracy stwierdzili podczas wykonywania prac elewacyjnych. Dotyczyło to: 

• nieprawidłowo zmontowanych rusztowań, 
• brak niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej, 
• brak niezbędnego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych, 
• brak daszków ochronnych nad ciągami komunikacyjnymi, 
• nie stosowaniu przez pracowników środków ochrony indywidualnej chroniących przed 

upadkiem z wysokości oraz hełmów ochronnych głowy. 
W związku z powyższym należy: 

• działania inspektorów pracy w dalszym ciągu koncentrować na likwidacji zagrożeń 
występujących przy wykonywaniu ww. prac, 

• prowadzić działania informacyjno – szkoleniowe zwłaszcza dla firm zatrudniających do 
9 pracowników, 

W zakresie prewencji niezbędne jest podjęcie działań mających na celu propagowanie 
informacji na temat stwierdzanych zagrożeń w miejscach publicznych i efektach podjętych działań 
przez inspektorów pracy w środkach masowego przekazu. 

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

W 2015 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie przeprowadzono 18 kontroli u 16 
przedsiębiorców. Łączne zatrudnienie w 18 kontrolowanych zakładach wynosiło 171 osób, w tym 
kobiet 43, niepełnosprawnych 2, w tym 2 osoby świadczyły pracę na umowy cywilno-prawne oraz 
3 osoby samozatrudniające się. Nie zatrudniano pracowników młodocianych.  

 
Przeprowadzone w 2015r. kontrole obejmowały pracodawców trudniących się usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest – łącznie 18 kontroli u 16 podmiotów.  
 

Kontrole były podejmowane na podstawie: 
- informacji uzyskanych od Straży Miejskiej, innych organów państwowego nadzoru, 

informacji uzyskanych przez obywateli; 
- informacji od pracodawców o zamiarze przystąpienia do prac w kontakcie z azbestem – 

telefoniczne lub pisemne; 
- rozpoznania problematyki przez kontrolujących; 
- telefonicznej (anonimowej) informacji o wykonywaniu prac w kontakcie  z materiałami 

zawierającymi azbest. 
 

Kontrole prowadzone w Warszawie dotyczyły: 
-  demontażu materiałów zawierających azbest z konstrukcji mostu;  
- demontażu materiałów zawierających azbest z elewacji budynków wykonanych z płyt 

cementowa azbestowych; 
-  demontażu materiałów zawierających azbest z dachów budynków; 
- demontażu materiałów zawierających azbest z instalacji budynków; 
- demontaż materiałów zawierających azbest  ze ścian wewnętrznych budynku. 

Przygotowanie do pracy zwi ązanej z usuwaniem azbestu . 
Analizując przeprowadzone kontrole, stwierdzono dwa przypadki nie zgłaszania do PIP 

zamiaru wykonywania prac w kontakcie z azbestem. W kontrolowanych zakładach stwierdzono  
nieprawidłowości w zakresie przygotowania do prac w kontakcie z azbestem. Dotyczyły one braku 
ukończenia specjalistycznych szkoleń w zakresie wykonywania prac w kontakcie z azbestem. 
W zakresie zaświadczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na określonych 
stanowiskach, stwierdzono przypadki, że pracodawca okazywał ważne zaświadczenia lekarskie 
stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy, lecz w zaświadczeniach tych brak jest 
jednak zapisów dopuszczających do pracy w kontakcie z pyłami azbestu. Omawiane 
zaświadczenia dotyczyły dopuszczenia pracowników do pracy na stanowisku np. „pracownik 
ogólnobudowlany”, „pracownik fizyczny”. 

 
Badania środowiska pracy.   

W przypadku kontroli dotyczących wykonywania prac w kontakcie z azbestem prowadzonych 
na wolnym powietrzu pracodawcy zlecali przeprowadzenie pomiarów emisji włókien azbestu tylko 
w przypadku wykonywania prac trwających kilka dni. Po zakończonych pracach uzyskano wyniki 
pomiarów, w których żadne nie wskazywały na przekroczenie dopuszczalnych wartości  stężeń 
włókien azbestu w środowisku pracy.  

 
Środki ochrony  

W czasie kontroli w większości firm specjalizujących się w wykonywaniu prac  
w kontakcie z materiałami zawierającymi azbest nie stwierdzono przypadku wykonywania robót 
przez pracowników nie wyposażonych w środki ochrony indywidualnej. Pracownicy zostali 
wyposażeni i stosowali kombinezony ochronne oraz ochronniki układu oddechowego półmaski 
jednorazowe. Pracodawcy zapewniają możliwość wymiany środków ochrony indywidualnej w 
trakcie trwania zmiany roboczej. Po wykonywaniu robót środki ochronny indywidualnej traktowane 
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są jak odpady azbestowe i są składowane razem z odpadami zawierającymi azbest. Podczas 
kontroli stwierdzono również nie stosowanie środków ochrony indywidualnej podczas prac na 
wysokości. W miejscach wykonywania robót wprowadzono zakaz spożywania posiłków i zakaz 
palenia. Stwierdzono przypadki wyposażenia pracowników w kombinezony pyłoszczelne, maski 
przeciwpyłowe, które w trakcie robót ulegały zniszczeniu. W trakcie kontroli wydano decyzje ustne 
regulujące tę tematykę, które zostały wykonane. Stwierdzono tylko jeden przypadek nie 
wyposażenia pracownika w środki ochrony indywidualnej, tj. osoby pełniące funkcję ochrony placu 
budowy. 

 
Proces pracy w kontakcie z azbestem 

Kontrolne dotyczyły demontażu płyt azbestowych, w tym przede wszystkim poszycia 
dachowego. W czasie wykonywania robót nie stwierdzono przypadku mechanizacji prac. 
We wszystkich przypadkach, płyty zawierające azbest były odspajanie od podłoża  
z wykorzystaniem ręcznych narzędzi, a następnie opuszczane na niższy poziom metodą 
podawania sobie płyt z rąk do rąk. Jedynie w nielicznych przypadkach do tego celu stosowano 
sprzęt pomocniczy np. liny. Takie same technologie demontażu płyt wykorzystywane są przy 
demontażu płyt azbestowo – cementowych z elewacji budynków.  

Z analizy prac związanych z demontażem rur kanalizacyjnych z budynków mieszkalnych 
wynika, że prace te wykonywano w ten sposób, iż po rozkuciu szybu  
i uzyskaniu dostępu do demontowanej rury, rura zostaje nawilżana wodą pochodząca  
z opryskiwacza ręcznego, a następnie stalowe obejmy łączące poszczególne rury były przecinane 
z wykorzystaniem tarczowej przecinarki z napędem elektrycznym. Po przecięciu  obejmy, stalowy 
pierścień był zbijany z miejsca łączenia rur, i usuwana była uszczelka gumowa. Następnie rura 
była opuszczana w dół na poziom ‘0”. Po wyjęciu rury z szybu, rura była natychmiast owijania 
szczelnie folia, a następnie była ręcznie przenoszona i umieszczenia w kontenerze znajdującym 
się przy budynku. Miejsce wykonywania robót, tj. poszczególne fragmenty korytarzy 
komunikacyjnych na korytarzach wewnątrz budynków były zabezpieczane przed dostępem osób 
nieuczestniczących w procesie pracy. Zostało zastosowane stosowne oznakowanie ostrzegające 
o wykonywaniu prac budowlanych, w tym w kontakcie z azbestem. Zastosowano również 
oznakowanie o strefie niebezpiecznej. Miejsce wykonywania robót oddzielono zawieszoną 
w poprzek, z dwóch stron folią budowlaną. Po zdemontowaniu rury miejsce jej demontażu jest 
sprzątane na mokro, a gruz nie zawierający azbestu jest  umieszczany w pojemniku o pojemności 
ok. 15dm3 i jest znoszony ręcznie, a jest następnie umieszczany w kontenerze. 

W przypadku innej kontroli, dotyczącej demontażu materiałów zawierających azbest, prace 
wykonywane były ręcznie. Po wstępnym zwilżeniu demontowanych płyt zostają one kruszone za 
pomocą narzędzi ręcznych („łapki” do gwoździ) oraz odspajane od elementów konstrukcji mostu 
i ręcznie umieszczane w pojemniku o ładowności ok. 20 kg. Pojemnik ten następnie ręcznie 
przenoszono w rejon gdzie zamontowano przestawną windą budowlaną, z wykorzystaniem której 
pojemnik opuszczany był na poziom gruntu. Po ponownym nawilżeniu płyty były ręcznie 
wykładane do pojemnika typu „BIG MAC”. W dalszej kolejności pojemniki były owijane folią 
i oznakowane naklejką informującą o występowaniu materiałów zawierających azbest. 

 
Środki prawne zastosowane w czasie kontroli 

W czasie prowadzonych kontroli wydano 38 decyzji, w tym 30 decyzji ustnych,  
8 decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wydano jedną decyzję wstrzymania 
prac. Na cztery osoby odpowiedzialne za naruszenia przepisów bezpieczeństwa pracy w czasie 
wykonywania robót w kontakcie z azbestem nałożono grzywny na kwotę 4100 zł.   

W wyniku realizacji nakazów wydanych w czasie kontroli uzyskano efekty dotyczące m. in.:  
• usunięcia nieprawidłowości dotyczących dostępu do miejsca wykonywania robót, 

przez co ograniczono narażenie osób postronnych na działanie pyłu  azbestu osób; 
• wstrzymania prac w kontakcie z pyłami azbestu prowadzonymi w warunkach 

nieprawidłowego zabezpieczenia pracowników na oddziaływanie pyłów azbestu; 
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• dokonania oceny ryzyka zawodowego przy pracach związanych z demontażem 
materiału zawierającego azbest; 

• prawidłowego oznakowania materiałów (odpadów) zawierających azbest; 
• podniesienia świadomości co do występujących zagrożeń zarówno u pracodawców 

jak i pracowników kontrolowanych firm.  

W 2015 roku nie odnotowano przypadku wykonywania prac mających związek 
z demontażem materiałów zawierających azbest w warunkach stosowania technologii, w której 
mogła występować znaczna emisja pyłów azbestu do środowiska.  

Kontrole wykazały, że firmy mające długą praktykę w demontażu materiałów zawierających 
azbest są prawidłowo przygotowane do wykonywania tych robót i przestrzegają obowiązujących 
w tym zakresie przepisy. Przy wykonywaniu robót pracowników wyposaża się w środki ochrony 
indywidualnej. Przed przystąpieniem do pracy są oni przeszkoleni w zakresie bhp i mają aktualne 
badania lekarskie. Firmy, w których przeprowadzono kontrole stosują technologie i organizacje 
robót ograniczającą emisję azbestu do środowiska. Najczęściej stwierdzanymi 
nieprawidłowościami w tych firmach są braki planu wykonywania robót związanych z demontażem 
pokryć dachowych budynków. Pracodawcy tłumaczą tą nieprawidłowość niewielkim zakresem 
robót, często ograniczonych do paru godzin pracy w kontakcie z azbestem i wykonywanych 
z reguły przez zespół 4 – 6 pracowników.  

Prace kontrolne wykazały przypadki nieprawidłowości przy wykonywaniu robót w kontakcie 
z azbestem przez firmy dopiero zaczynające tego typu prace. Firmy te nie zapewniają swoim 
pracownikom specjalistycznych badań lekarskich, pracownicy 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 
środki ochrony indywidualnej chroniące zarówno przed szkodliwym oddziaływaniem pyłów 
azbestu jak i chroniące przed upadkiem z wysokości. 

Czynności kontrolne przeprowadzenie w miejscu wykonywania prac są często bardzo 
utrudnione, szczególnie podczas prac dotyczących demontażu pokrycia dachowego trwającego 
tylko kilka godzin. Wielokrotnie zdarza się, iż pomimo wcześniejszego zgłoszenia  przez 
pracodawcę prac w kontakcie z azbestem, inspektor pracy stwierdza, iż pod podanym adresem 
prace nie są już wykonywane, gdyż zostały już zakończone lub mają być wykonane w przyszłości. 
Zmiana terminu może być spowodowana np. zmianami warunków atmosferycznych, które 
w planowanym terminie uniemożliwiającej wykonywanie prac w planowanym dniu. 

Skutkiem podjętych decyzji  kierownictwa OIP w Warszawie z roku 2013 r., w związku 
z którymi pracownicy PIP prowadzący kontrolę dotyczące problematyki bezpieczeństwa pracy 
przy pracach w kontakcie z pyłami azbestu zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. 
W konsekwencji w przypadku niezapewnienia tych środków przez pracodawcę kontrolowanej 
firmy – Inspektorzy pracy mogą kontynuować czynności kontrolne w prawidłowo dobranych  
środkach ochrony indywidualnej.   

Utrzymująca się na zbliżonym poziomie liczba kontroli jest wynikiem prawidłowego dobór 
zakładów do  kontroli, jak również  zaangażowania osób prowadzących te kontrole. 

* 
3.5. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o pro duktach biobójczych 

Celem przeprowadzonych kontroli było ustalenie stopnia przestrzegania przez pracodawców 
przepisów prawa pracy, a w szczególności oceny działań podejmowanych dla ograniczenia 
ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na produkty biobójcze. 

Kontrolą objęto przestrzeganie ustawy z dnia 13 września 2002r. o produktach biobójczych 
(Dz.U.07.39.252) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie 
kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz.U.03.16.150).   

W 2015 roku bieżącym inspektorzy OIP Warszawa przeprowadzili 22 kontrole, 
u pracodawców, którzy stosowali produkty biobójcze w różnych procesach technologicznych, 
procesach pracy. Największa liczba kontroli, 7 została zrealizowana w zakładach zajmujących się 
produkcją artykułów spożywczych, tj.: wyrobów garmażeryjnych, przetwórstwie: mięsa, gdzie 
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stosowane były produkty biobójcze do dezynfekcji wyposażenia pojemników, naczyń i sprzętu 
kuchennego, powierzchni związanych z produkcją, transportem, przechowywaniem żywności, 
usuwaniem osadów. Ponadto 5 kontroli przeprowadzono w ośrodkach sportowo –rekreacyjnych, 
gdzie stosowane produkty biobójcze wykorzystywane były do dezynfekcji powierzchni, powietrza, 
materiałów, dodatków do wody (glonobójcze) oraz czyszczenia basenów, w tym miejsc kąpieli. 
Głównym składnikiem kontrolowanych produktów biobójczych w tych zakład był podchloryn sodu, 
który stosowany był także indywidualnie. Inspektorzy pracy przeprowadzili także 4 kontrole 
w zakładach zajmujących się produkcją leków, kosmetyków, gdzie produkty biobójcze 
wykorzystywane były do dezynfekcji rurociągów, sprzętu czy też zbiorników magazynujących 
media. 

 Struktura zakładów objętych kontrolą przedstawiała się następująco: 
• Zakłady przemysłu spożywczego –produkcja wyrobów garmażeryjnych,  7, 
• Ośrodki sportu i rekreacji (baseny)-             5, 
• Produkcja leków, kosmetyków-       3, 
• Rolnictwo, gospodarka leśna-       3, 
• Zakłady Gospodarki Komunalnej-      2, 
• Działalność ochroniarska-       1, 
• Hotele-          1. 

W kontrolowanych zakładach zarejestrowano 7232 pracujących, z czego 5276 stanowiły 
osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, w tym 3123 kobiet oraz 109 osób 
niepełnosprawnych. W skontrolowanych zakładach nie stwierdzono zatrudniania pracowników 
młodocianych. Odnotowano natomiast grupę 1956 pracujących na podstawie umów 
cywilnoprawnych. 
Struktura zatrudnienia w/w zakładach kształtowała się następująco: 

• zakłady zatrudniające  od   1 do 9 pracowników –      6, tj. 27,3 % objętych kontrolami, 
• zakłady  zatrudniające od 10 do 49 pracowników -     4, tj. 18,2% objętych kontrolami, 
• zakłady zatrudniające  od 51 do 250 pracowników –  7, tj. 31,8% objętych kontrolami. 
• zakłady zatrudniające powyżej 250 pracowników-      5, tj. 22,7% objętych kontrolami. 

W narażeniu na bezpośrednie działanie produktów biobójczych pracowało 167 pracowników. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowo ści 

Zagadnienia objęte kontrolą 
Liczba kontrolowanych zakładów, 

w których stwierdzono 
nieprawidłowości 

Właściwe oznakowania jednostkowe produktów 
biobójczych(szczelne, oryginalne) 

1 

Właściwe oznakowanie opakowań produktów biobójczych(nie 
wprowadzają w błąd, nie zawierają określeń typu” 
nietoksyczny”, „nieszkodliwy”,itp.). 

1 

Instrukcje postępowania z produktami biobójczymi.? 11 

Ogółem w 22 zakładach pracy inspektorzy zbadali 74 substancje i preparaty chemiczne, 
które były przechowane we właściwych szczelnych, opakowaniach. Opakowania te nie 
wprowadzały w błąd użytkowników, nie zawierały określeń typu „nietoksyczny”, „nieszkodliwy”. 
Niemal w 100% zawierały one informacje na temat tożsamości substancji czynnych i ich stężeń 
podanych w jednostkach metrycznych. Uchybienia w tym przypadku stwierdzono w jedynym 
przypadku. Nie stwierdzono także naruszeń odnośnie informacji zamieszczonych na nich 
w zakresie obowiązku podania numeru pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do 
rejestru, jak również zakresu stosowania, zalecanych dawek lub ilości wyrażonych w jednostkach 
metrycznych dla każdego zakresu stosowania, w tym bezpośrednich i pośrednich ubocznych 
skutków stosowania oraz wskazówek odnośnie udzielania pierwszej pomocy w razie zatrucia lub 
uczulenia. Przeprowadzając kontrolę u 22 pracodawców, w stosunku do 74 zbadanych substancji 
i preparatów chemicznych kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie niewłaściwego 
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oznakowania opakowań odnośnie informacji, nt. czasu wentylacji pomieszczeń podanych 
zabiegowi produktem oraz odpowiedniego czyszczenia sprzętu służącego do wykonywania 
zabiegów. Kontrolując grupę 72 substancji i preparatów chemicznych w kontrolowanych 
zakładach, inspektorzy pracy nie stwierdzili także nieprawidłowości odnośnie niewłaściwego 
oznakowania ich opakowań odnośnie środków tożsamości, jakie należy zachować w czasie 
wykonywania zabiegu przechowywania i transportu. W żadnym z kontrolowanych zakładów pracy, 
w stosunku do 72 skontrolowanych substancji i preparatów chemicznych nie stwierdzono braku 
kart charakterystyki lub nieprawidłowości w nich zawartych, co nie wątpliwie wskazuje, że 
producenci, handlowcy, czy też sami pracodawcy przywiązują do tego znaczną wagę. Bardzo 
często dostępne są one nie tylko wersji papierowej ale także elektronicznej na stronach 
internetowych producentów, dostawców, handlowców. W połowie skontrolowanych zakładów 
stwierdzono brak instrukcji postępowania z produktami biobójczymi. Na 44 zbadane 
dokumentację w 12 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. Pracodawcy często uważają, iż 
wystarczające są informacje zawarte w kartach charakterystyki produktów biobójczych i nie 
zachodzi konieczność opracowania dodatkowych instrukcji postępowania z tymi produktami.  

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 a także urządzeń 
do bezpiecznego przelewania produktów biobójczych. Nieprawidłowości w tym zakresie 
zanotowano w 2 zakładach pracy. Braku opracowania i udostępnienia do stałego 
korzystania instrukcji postępowania z produktami biobójczym. Nieprawidłowości w tym 
zakresie stwierdzono aż w 11 zakładach pracy.  

• Braku lub niewłaściwe sporządzonej ocenie ryzyka zawodowego dla pracowników 
mających kontakt z produktami biobójczymi stwierdzono w 3  zakładach pracy. 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. 
Pracodawcy winę składają na gąszcz przepisów, brak ich przejrzystości i spójności.  

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. 

Według kontrolujących głównymi przyczynami nieprawidłowości jest nieznajomość 
przepisów, które pracodawcy powinni wprowadzać w życie stosując produkty biobójcze. 
Inspektorzy pracy potwierdzają tezę, że wprowadzenie pewnych rozwiązań technologicznych 
mających na celu poprawę warunków pracy, wiąże się z reguły z podniesieniem kosztów, których 
sami pracodawcy nie chcą ponosić.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 10 nakazów pisemnych 
zawierających ogółem 18 decyzji pisemnych oraz 3 ustne. Nie wydawano decyzji wstrzymania 
pracy, czy też w tym skierowywania pracowników do innych prac. Ponadto wydano jedno 
wystąpienie zawierające 2 wnioski. Realizując niniejszy temat nie stwierdzono przypadków 
naruszeń przepisów i zasad bhp będących podstawą wszczynania postępowań w sprawach 
o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Nie kierowano wniosków o ukaranie do sądów za 
powyższe, jak również zawiadomień o podejrzeniu przestępstw. W czasie prowadzonych kontroli, 
inspektorzy pracy udzielili 33 porady prawne, 61 technicznych oraz 5 z zakresu legalności 
zatrudnienia. 
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Uzyskane efekty w zwi ązku z realizacj ą tematu 

Uzyskane efekty. 
Liczba zakładów, 

w których 
uzyskano efekty. 

Liczba pracowników, 
których efekty 

dotyczyły. 

Brak lub niewłaściwe używanie środków ochrony indywidualnej. 3 11 

Opracowanie i udostępnienie do stałego korzystania instrukcji 
postępowania z produktami biobójczym 

11 17 

Niewłaściwa organizacja stanowisk i procesów pracy związanych ze 
stosowaniem produktów biobójczych. 

3 17 

Brak lub niewłaściwie sporządzona ocena ryzyka zawodowego 2 16 

W wyniku decyzji wydanych przez inspektorów pracy osiągnięto znaczną poprawę warunków 
pracy polegającą na wyeliminowaniu zagrożeń narażonych pracowników na działanie produktów 
biobójczych. Realizacja 21 ogółu wydanych decyzji przyczyniła się do likwidacji zagrożeń zdrowia 
i życia dla 61 pracowników wykonujących pracę w kontakcie z produktami biobójczymi. Spośród 
21 wydanych decyzji pisemnych po zakończonych kontrolach na chwilę obecną wykonano 18, co 
stanowi 85,7% wydanych decyzji. W 3 zakładach,  11 pracownikom zapewniono wymagane 
środki ochrony indywidualnej oczu, rąk, twarzy. Ponadto, co drugi kontrolowany pracodawca 
opracował i udostępnił pracownikom instrukcje postępowania z produktami biobójczymi. Poprawę 
w tym zakresie uzyskano na rzecz 11 pracowników. Dla 17 pracowników, w 3-ech 
skontrolowanych zakładach pracy zapewniono właściwą organizację na stanowiskach pracy, 
polegająca m.in. na wyposażeniu bezpieczne urządzenia do przelewania i dystrybucji produktów 
biobójczych. Również dwóch pracodawców ponownie opracowało ocenę ryzyka zawodowego dla 
16 pracowników mających kontakt z substancjami i preparatami chemicznymi. 

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. 

Nie ulega wątpliwości, iż aby podnieść stan przestrzegania przepisów prawa w powyższym 
temacie należy.: 

• Podjąć działania w kierunku prawidłowego oznakowania, pakowania i przechowywania 
produktów biobójczych u producentów, dystrybutorów(handlowców). 

• Upowszechnić i zapewnić dostęp do rejestru produktów biobójczych w Urzędzie 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

• Zorganizować promocję w mediach, wydawnictwach i broszurach informacyjnych dla 
stosujących produkty biobójcze, w celu zwiększenia ich świadomości. 

* 
3.6. Kontrole dot. problematyki REACH i CLP 

3.7.1. Kontrole dotycz ące problematyki REACH 

Realizując harmonogram działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2015 rok, inspektorzy 
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzili w sumie 10 kontroli 
w zakładach stosujących substancje i ich mieszaniny chemiczne w drukarstwie i procesach 
poligraficznych. 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 (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 
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i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006r.).    

Kontrole prowadzone były w ramach realizacji tematu i nie były spowodowane wypadkiem 
przy pracy, zdarzeniem potencjalnie wypadkowym lub na skutek skargi pracowniczej dotyczącej 
nieprawidłowości w przestrzeganiu przez pracodawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz prawa pracy.  

W kontrolowanych zakładach pracowało ogółem 226 osób. W ramach umów o pracę 
zatrudnionych było ogółem 218 pracowników, w tym 72 kobiety, 7 pracowników z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności, 5 osób na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 
w kontrolowanych podmiotach nie stwierdzono zatrudniania pracowników młodocianych. 

Przy wykonywaniu prac w kontakcie z czynnikami chemicznymi w kontrolowanych zakładach 
pracowało 93 osoby (ok. 41% zatrudnionych), w tym 19 kobiet (ok. 20% pracujących w kontakcie 
z czynnikami chemicznymi). W kontrolowanych zakładach nie stwierdzono zatrudniania 
młodocianych przy czynnikach chemicznych.  

Spośród kontrolowanych podmiotów, 3 zakłady nie był dotychczas kontrolowane przez 
organy Państwowej Inspekcji Pracy. Żaden z zakładów nie był wcześniej kontrolowany w zakresie 
przestrzegania przepisów REACH. 

Mając na celu zlikwidowanie całej gamy stwierdzonych zagrożeń i nieprawidłowości, 
w ramach zagadnień wyszczególnionych do realizacji tematu, inspektorzy pracy wydali pod 
adresem 10 pracodawców łącznie 64 decyzji nakazowych dotyczących 218 pracowników, z czego 
44 decyzji nakazowych na piśmie i 20 decyzji ustnych wykonanych podczas trwania kontroli. Na 
podstawie art. 108 Kpa rygorem natychmiastowej wykonalności opatrzono 5 decyzji, co stanowi 
ok. 7,8% wydanych.  

W efekcie działań kontrolnych, wyłącznie w ramach realizacji tematu, inspektorzy pracy 
skierowali do 3 pracodawców wystąpienia zawierające 3 wnioski. Wnioskami zostało objętych 13 
pracowników. 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, związanymi 
tylko i wyłącznie z zagadnieniami wyszczególnionymi do realizacji tematu, wobec 3 pracodawców 
zostały wszczęte postępowania w sprawach o wykroczenia. Wystawionych zostało 3 mandaty 
kredytowe na łączną kwotę 4300 zł.  

Stwierdzone wykroczenia dotyczyły głównie: 
• stosowania substancji i mieszanin chemicznych nieoznakowanych w sposób 

umożliwiający ich identyfikację; 
• stosowania substancji niebezpiecznych bez posiadania aktualnych kart charakterystyki. 

W wyniku przeprowadzonych rekontroli i na podstawie pism pracodawców informujących 
o realizacji decyzji nakazowych należy uznać, że wykonanych zostało łącznie 44 decyzji 
nakazowych (ok. 68%) wydanych w ramach realizacji tematu. Wszystkie 5 decyzji opatrzonych 
rygorem natychmiastowej wykonalności zostało wykonane. Należy zaznaczyć, że 20 decyzji 
ustnych zostało wykonane w trakcie trwania kontroli. 

W wyniku zadziałania inspektora pracy informującego Państwowych Powiatowych 
Inspektorów Sanitarnych zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową o stwierdzonych 
nieprawidłowościach dotyczących wprowadzania do obrotu niebezpiecznych substancji 
i mieszanin niebezpiecznych, z otrzymanych informacji zwrotnych wynika, że inspektorzy 
Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili kontrole u dostawców i dystrybutorów. W wyniku kontroli 
wyeliminowane zostały nieprawidłowości lub na stwierdzone nieprawidłowości wydane zostały 
decyzje z określonym terminem ich usunięcia, a dotyczące: 

• zapewnienia właściwego oznakowania opakowań z alkoholem izo-propylowym 99,7%; 
• sporządzenia zgodnej z prawem i w języku polskim karty charakterystyki mieszaniny 

niebezpiecznej „SATURN”. 
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Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono naruszenia przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy we wszystkich kontrolowanych zakładach. Uchybienia stwierdzono przede 
wszystkim z zakresie: 

• sporządzania spisu stosowanych niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych, 
• nieposiadania przez pracodawcę karty charakterystyki, 
• braku aktualnych karty charakterystyki u pracodawców, stosowanych substancji 

niebezpiecznych, sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem REACH i uwzględniających 
klasyfikację oraz oznakowanie według rozporządzenia CLP, 

• sporządzania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych przy użyciu materiałów 
niebezpiecznych oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących wykonywania 
prac szczególnie niebezpiecznych, w tym postępowania z materiałami szkodliwymi 
i niebezpiecznymi dla zdrowia, 

• udostępniania pracownikom informacji z kart charakterystyki o substancjach i ich 
mieszaninach, 

• udostępniania pracownikom informacji o chemikaliach innych niż niebezpieczne, 

• oznakowania pojemników/opakowań substancji i ich mieszanin w sposób umożliwiający 
identyfikację, w szczególności opakowań stosowanych w zakładach jako opakowanie 
technologiczne - pośrednie służące do przechowywania materiałów przelanych 
z oryginalnych większych opakowań producentów, 

• oznakowania magazynów i miejsc magazynowania/składowania materiałów 
niebezpiecznych, 

• magazynowania i składowania substancji i preparatów chemicznych - prawidłowego 
oznakowania miejsc składowania, opracowania instrukcji określających sposób 
składowania, załadunku i transportu substancji/mieszanin. 

• wyposażania pracowników w odzież obuwie ochronne, pracujących w kontakcie ze 
środkami żrącymi. 

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

Brak posiadania przez pracodawców informacji o materiałach chemicznych 
niesklasyfikowanych jako niebezpieczne, wynikał wyłącznie z braku wystąpienia pracodawców do 
dostawców środków o udostępnienie wymaganych informacji. W żadnym z kontrolowanych 
podmiotów nie zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie doboru miejsca 
składowania/przechowywania chemikaliów. 

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). Jednocześnie pracodawcy wykazywali duże zainteresowanie 
w poznawaniu przepisów prawa pracy w zakresie stosowania chemikaliów.  

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.  
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Jednak skala stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje na potrzebę kontynuowania w latach 
następnych działań kontrolno – nadzorczych, w obszarach technicznego bezpieczeństwa pracy 
przy wykonywaniu pracy w narażeniu na czynniki chemiczne.   

Ustalenia z kontroli, a zwłaszcza zakres wykazanych zagrożeń wskazuje na potrzebę:  
• podnoszenia świadomości służb bhp, pracodawców oraz pracowników zatrudnionych przy 

wykonywaniu prac w kontakcie z czynnikami chemicznymi po przez działania 
profilaktyczne (broszury, materiały informacyjne, szkolenia) w zakresie obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
zagrożenia związane z czynnikami chemicznymi środowiska pracy, sposobami ochrony 
przed tymi zagrożeniami, roli oceny ryzyka zawodowego w procesach działań 
profilaktycznych. Przyczyni się to do podniesienia poziomu wiedzy pracodawców 
i pracowników, a tym samym spowoduje pewną poprawę warunków pracy, 

• przeprowadzania kontroli szczególnie w małych zakładach jak i zakładach 
niekontrolowanych w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu, 
magazynowaniu środków chemicznych (stwierdzono najwięcej nieprawidłowości) w celu 
dalszej mobilizacji pracodawców do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa, 

• objęcia szczególnym zainteresowaniem przez inspekcję pracy małych i średnich 
zakładów, nie tylko w zakresie działań kontrolnych, ale także prewencyjnych, 

• rozszerzenia współpracy w zakresie wspólnych kontroli z Państwową Inspekcją Sanitarną, 
jako organu nadzoru nad przestrzeganiem zadań administracyjnych i obowiązków 
wynikających z rozporządzenia nr 1907/2006 „REACH”. 

Również rozszerzenie współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną o wzajemnym 
informowaniu się o podjętych działaniach w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości. Na dwa 
pisma skierowane do Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Warszawie przy ul. Żelazna 79, nie 
wpłynęły informacje zwrotne o podjętych działaniach w sprawie, pomimo że inspektorzy 
w pismach zwracali się o poinformowanie Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie o podjętych 
działaniach i ich efektach.  

• rozważenia wniosku o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenia 
obowiązku przekazywania informacji w języku polskim, uczestnikom stanowiącym dalsze 
ogniwa łańcucha dostaw dla substancji w ich postaci własnej lub jako składników, dla 
których nie jest wymagana karta charakterystyki zgodnie z art. 32 REACH.  

Obecnie art. 31 ust. 5 REACH stanowi, że obowiązek przekazywania informacji w językach 
urzędowych państw członkowskich dotyczy kart charakterystyki dla substancji i mieszanin 
chemicznych dla których wymagane jest sporządzenie kart charakterystyki.  

Doświadczenie w tym zakresie wskazuje, że w przemyśle tworzy się tendencja 
przekazywania informacji w językach obcych o środkach chemicznych, dla których nie jest 
wymagana karta charakterystyki, gdyż przepisy REACH nakazują sporządzanie w językach 
urzędowych państw członkowskich jedynie kart charakterystyki niebezpiecznych substancji czy 
mieszanin chemicznych. 

* 
3.7.2. Kontrole dotycz ące problematyki CLP. Klasyfikacja, oznakowanie 

i pakowanie substancji i mieszanin chemicznych 

Realizując harmonogram działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2015 rok, inspektorzy 
pracy przeprowadzili łącznie 10 kontroli zakładów stosujących w procesach technologicznych 
substancje i mieszaniny chemiczne w drukarstwie i procesach poligraficznych. Kontrolowane 
podmioty były dalszymi użytkownikami chemikaliów, zgodnie z przepisami REACH 
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006). Kontrolowane podmioty, 
chemikalia stosowane w procesach technologicznych, nabywały od innych producentów, 
dostawców substancji lub mieszanin.  

W kontrolowanych zakładach pracowało ogółem 226 osób. W ramach umów o pracę 
zatrudnionych było ogółem 218 pracowników, w tym 72 kobiety, 7 pracowników z orzeczonym 
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stopniem niepełnosprawności, 5 osób na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 
w kontrolowanych podmiotach nie stwierdzono zatrudniania pracowników młodocianych. 

Przy wykonywaniu prac w kontakcie z czynnikami chemicznymi w kontrolowanych zakładach 
pracowało 93 osoby (ok. 41% zatrudnionych), w tym 19 kobiet (ok. 20% pracujących w kontakcie 
z czynnikami chemicznymi). W kontrolowanych zakładach nie stwierdzono zatrudniania 
młodocianych przy czynnikach chemicznych.  

Spośród kontrolowanych podmiotów, 3 zakłady nie był dotychczas kontrolowane przez 
organy Państwowej Inspekcji Pracy. Żaden z zakładów nie był wcześniej kontrolowany w zakresie 
przestrzegania przepisów REACH i CLP. 

Mając na celu zlikwidowanie stwierdzonych zagrożeń i nieprawidłowości, wyłącznie 
w ramach zagadnień wyszczególnionych do realizacji tematu, inspektorzy pracy w stosunku do 7 
pracodawców wydali łącznie 14 decyzji nakazowych dotyczących 61 pracowników, z czego 3 
decyzji nakazowe na piśmie i 11 decyzji ustnych wykonanych podczas trwania kontroli. Na 
podstawie art. 108 Kpa rygorem natychmiastowej wykonalności opatrzono 3 decyzje, co stanowi 
ok. 21% wydanych. 

Zagadnienia ujęte w decyzjach dotyczyły głównie uzyskania aktualnych kart charakterystyki 
stosowanych substancji chemicznych, uwzględniających klasyfikację oraz oznakowanie wg. 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. 
tzw. CLP, uzyskania kart charakterystyki mieszanin chemicznych oznakowania pojemników 
technologicznych z chemikaliami w sposób umożliwiający ich identyfikację 

W efekcie działań kontrolnych, wyłącznie w ramach realizacji tematu, inspektorzy pracy 
skierowali do 3 pracodawców wystąpienia zawierające 3 wnioski. Wnioskiem zostało objętych 13 
pracowników.  

Zgodnie z wytycznymi do realizacji tematu, przeprowadzone kontrole problematyki CLP, 
w połowie zagadnień miały charakter informacyjny. Kontrole przeprowadzone były w okresie 
przejściowym obowiązywania przepisów rozporządzenia CLP dotyczącego mieszanin tj. do 
01.06.2015r. kiedy osoby wprowadzające do obrotu mieszaniny chemiczne nie miały obowiązku 
zamieszczania etykiet z oznakowaniem zgodnym z CLP jak również zamieszczania w kartach 
charakterystyki podwójnej klasyfikacji. Wobec powyższego stwierdzony stan faktyczny w tym 
zakresie u kontrolowanych podmiotów, będących dalszymi użytkownikami (wg. REACH), nie 
skutkował wydawaniem zaleceń pokontrolnych zawartych w nakazie czy w wystąpieniu. Również 
obowiązujące przepisy przejściowe dopuszczają stosowanie do 01.06.2018r. mieszanin 
niebezpiecznych nieoznakowanych i sklasyfikowanych zgodnie z Rozporządzeniem CLP, jeżeli 
były wprowadzone do obrotu przed 01.06.2015r.  

W ramach kontroli inspektorzy pracy udzielali porad w zakresie:  
• wymagań prawnych dotyczących sporządzania odpowiednich dokumentacji, 
• obowiązków wynikających z rozporządzenia CLP, obowiązujących okresów 

przejściowych, 
• zagrożeń ze strony czynników chemicznych, 
• wymagań bhp przy wykonywaniu prac związanych z występowaniem w miejscu pracy 

czynników chemicznych. 
W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, związanymi 

wyłącznie z zagadnieniami wyszczególnionymi do realizacji tematu, wobec 2 pracodawców 
zostały wszczęte postępowania w sprawach o wykroczenia i wystawione 2 mandaty kredytowe na 
łączną kwotę 2300 zł. 

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

W wyniku zadziałania inspektora pracy informującego Państwowych Powiatowych 
Inspektorów Sanitarnych zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową o stwierdzonych 
nieprawidłowościach dotyczących wprowadzania do obrotu niebezpiecznych substancji 
i mieszanin niebezpiecznych, z otrzymanych informacji zwrotnych wynika, że Inspektorzy 
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Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili kontrole u dostawców i dystrybutorów. W wyniku kontroli 
wyeliminowane zostały nieprawidłowości lub na stwierdzone nieprawidłowości wydane zostały 
decyzje z określonym terminem ich usunięcia, a dotyczące: 

-  zapewnienia właściwego oznakowania opakowań z alkoholem izo-propylowym 99,7%; 
- sporządzenia zgodnej z prawem i w języku polskim karty charakterystyki mieszaniny 

niebezpiecznej „SATURN”. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że stopień znajomości oraz stan 

wdrażania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 tzw. 
„CLP”, które obowiązuje obowiązującego od 20.01.2009r, w kontrolowanych podmiotach stał na 
niskim poziomie.  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych wśród pracodawców w znaczny sposób 
wzrósł stopień świadomości, co do obowiązków wynikających z wdrażania przepisów 
rozporządzenia CLP, mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników pracujących w narażeniu 
na substancje i mieszaniny stwarzające zagrożenie.  

Rozpoczęcie stosowania niniejszego rozporządzenia zostało rozłożone w czasie, aby 
umożliwić podmiotom przygotowanie się w odpowiednich terminach do nowych obowiązków.  

Pomimo, że wymogi rozporządzenia CLP dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji chemicznych obowiązują od 01.12.2010r. pracodawcy odpowiednio wcześniej nie 
podjęli działań mających na celu uwzględnienie wymagań dotyczących CLP w dokumentacji 
zakładowej (jak instrukcje, programy szkoleń) oraz przekazanie informacji pracownikom.  

Należy zwrócić uwagę, że przez pewien okres czasu w obrocie i stosowaniu pozostaną 
mieszaniny chemiczne 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.   

Skala stwierdzonych niedociągnięć wskazuje na potrzebę przeprowadzania w latach 
następnych działań kontrolno – nadzorczych, w obszarach technicznego bezpieczeństwa pracy 
przy wykonywaniu pracy w narażeniu na czynniki chemiczne.   

Należy jednak zaznaczyć, że w 2 kontrolowanych podmiotach stwierdzono nieprawidłowości 
związane z rozprowadzaniem przez producenta oraz dostawców, 1 substancji i 3 mieszanin 
w opakowaniach z wadliwymi etykietami 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie kart charakterystyki dotyczyły głównie 
nieposiadania przez pracodawców kart lub aktualnych kart charakterystyki, spowodowane nie 
wystąpieniem pracodawców do dostawców o udostępnienie aktualnych kart charakterystyki.  

Ustalenia z kontroli, a zwłaszcza zakres wykazanych zagrożeń wskazuje na potrzebę:  
• podnoszenia świadomości pracodawców oraz pracowników zatrudnionych przy 

wykonywaniu prac w kontakcie z czynnikami chemicznymi po przez działania 
profilaktyczne (broszury, materiały informacyjne) w zakresie obowiązujących przepisów, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagrożenia związane z czynnikami chemicznymi 
środowiska pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami, roli oceny ryzyka 
zawodowego w procesach działań profilaktycznych. Przyczyni się to do podniesienia 
poziomu wiedzy pracodawców i pracowników, a tym samym spowoduje pewną poprawę 
warunków pracy, 

• przeprowadzania systematycznych kontroli w celu mobilizacji pracodawców do 
uwzględniania wymagań dotyczących oznakowania CLP w dokumentacji zakładowej (np. 
instrukcjach, procedurach, programach szkoleń, ocenach ryzyka zawodowego) jak 
również przekazywania pracownikom informacji o nowym oznakowaniu substancji 
i mieszanin zgodnie z CLP i wiążącymi się z nimi zagrożeniami.  
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• rozszerzenia współpracy w zakresie wspólnych kontroli z Państwową Inspekcją Sanitarną, 
jako organu nadzoru nad przestrzeganiem zadań administracyjnych i obowiązków 
wynikających z rozporządzenia nr 1907/2006 „REACH”. 

Również rozszerzenie współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną o wzajemnym 
informowaniu się o podjętych działaniach w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości. Na dwa 
pisma skierowane do Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Warszawie przy ul. Żelazna 79, nie 
wpłynęły informacje zwrotne o podjętych działaniach w sprawie, pomimo że inspektorzy 
w pismach zwracali się o poinformowanie Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie o podjętych 
działaniach i ich efektach. 

* 
3.7. Przestrzeganie przepisów ustawy o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych – zamkni ęte użycie GMO 

Realizując temat programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2015  
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie przeprowadzono łącznie: 3 kontrole  
u 3 pracodawców. Łączne zatrudnienie w kontrolowanych zakładach wynosiło 1608 osób 
świadczących pracę, w tym na podstawie umów o pracę 1333 pracowników, w tym kobiet 737. 
Nie zatrudniano pracowników młodocianych. Bezpośrednio przy realizacji projektów uczestniczy 
15 osób.  
Przeprowadzone kontrole obejmowały pracodawców (dwie kontrole), u których prowadzone są 
badania naukowe i związane z zamkniętym użyciem organizmów genetycznie zmodyfikowanych 
zaliczanych do II 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 oraz pracodawcę, który uzyskał zgodę Ministerstwa Środowiska 
zezwalającą na  zamknięte użycie GMO, ale jeszcze nie przystąpił do realizacji projektu.  

Kontrole, które były przeprowadzone w jednostkach naukowo – badawczych wykazały, że 
znajomość zagrożeń oraz przepisów omawiających problematykę bezpieczeństwa przy 
procesach związanych z badaniami GMO jest dobrze znana. Procesy bezpieczeństwa pracy przy 
realizacji badań naukowych związanych z zamkniętym użyciem GMO są wdrożone prawidłowo. 

Kontrole mające związek z bezpieczeństwem pracy przy GMO są kontrolami wymagającymi 
specjalistycznej wiedzy tak z zakresu bhp, jak również wiedzy w zakresie prowadzenia 
eksperymentu naukowego. Szczególnie istotny jest fakt, iż kontrole te prowadzone są głownie 
w jednostkach naukowo – badawczych zaliczanych do najlepszych w kraju.   

Kontrole prowadzone w roku bieżącym jak i w latach poprzednich pozwalają stwierdzić, że 
w kontrolowanych jednostkach naukowych nie stwierdzono odstępstw od wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa pracy w czasie kontrolowanego zamkniętego użycia GMO. 

 
Kontrole na wniosek Ministra Środowiska 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806), Minister Środowiska przed wydaniem 
decyzji zezwalającej na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej występuje do organów PIP 
o wydanie opinii dotyczącej spełniania przez kontrolowaną jednostkę wymagań bezpieczeństwa 
i higieny pracy przez obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy. Na wniosek Ministra 
Środowiska prowadzono przeprowadzono łącznie: 9 kontroli u 7 pracodawców. Przeprowadzone 
kontrole: obejmowały pracodawców (8 kontroli) u których maja być prowadzone badania naukowe 
związane z zamkniętym użyciem organizmów genetycznie zmodyfikowanych zaliczanych do I i II 
grupy zagrożenia oraz pracodawcę (1 kontrola) u którego prowadzone są prace produkcyjne oraz 
badawczo rozwojowe mające na celu wytwarzanie rekombinowanej insuliny ludzkiej oraz jej 
analogów. 
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W 9 kontrolach oceniono łącznie 21 wniosków, wydano 16 pozytywnych postanowień. 
W pięciu przypadkach, w trakcie prowadzonych kontroli wnioskodawca wycofał wnioski, 
w związku  z powyższym nie wydano negatywnych postanowień. 

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

w zakresie oceny ich zgodno ści z wymaganiami zasadniczymi 

Wzorem lat ubiegłych kontrole wyrobów przeprowadzane przez Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Warszawie, w ramach tematu były związane głównie ze 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.  

 
Na tle rozpatrywanych spraw można stwierdzić, że inspektorzy pracy poruszają się 

w zakresie dyrektywy maszynowej po za nie licznymi odstępstwami od tej zasady.  
Powtarzające się co roku komentarze dotyczące najczęściej występujących nie 

prawidłowości wydają się nadal aktualne i nie wymagają uzupełnienia. Dodania wymaga kwestia, 
że kontrolowane podmioty gospodarcze niechętnie dzielą się informacją z inspektorem pracy 
dlaczego nie dopełniają obowiązków w zakresie wymagań zasadniczych. Z działań 
podejmowanych przez inspektorów pracy i ich spostrzeżeń dokonanych podczas kontroli wydaje 
się że kontrolowane podmioty, a w szczególności osoby je reprezentujące nie posiadają 
wymaganej wiedzy w tym obszarze. Pozytywnym, zauważalnym zjawiskiem jest spadek ilości 
występujących nieprawidłowości u wprowadzających do obrotu, którzy mieli kontrole organów 
nadzoru rynku.  

Kontrole ujawniły że nadal występują błędy w konstrukcji, oznakowaniu i dokumentacji 
maszyny i innych urządzeń 

W roku 2015 w ramach tematu 005 przeprowadzono ogółem 46 kontroli. W liczbie 
przeprowadzonych kontroli przez OIP w Warszawie zawierają się głównie czynności 
podejmowane wskutek przekazania dokumentacji z innego OIP, podczas których podmiot 
odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu wyrobu niezgodnego z przepisami podejmował 
działania dobrowolne usuwając stwierdzone uchybienia. W ocenie kontrolujących inspektorów 
pracy podejmowane dobrowolne działania przez powyższe podmioty przynosiły najszybszy 
i skuteczniejszy efekt usunięcia niż wszczynanie postępowania. Powyższe czynności 
doprowadzające wyrób do zgodności dokonywane były w trakcie kontroli lub w wyniku pisma 
inspektora pracy w przedmiocie sprawy. Na podstawie kontroli można stwierdzić, że strony 
wprowadzające do obrotu wyrób w większości przypadków usuwa nieprawidłowości w ramach 
działań dobrowolnych. Poniżej przykład wyrobu w stosunku do których działania PIP pozwoliły na 
wyeliminowanie nieprawidłowości mających istotny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie 
pracowników je użytkujących w oparciu o działania dobrowolne producenta. W celu oddania 
bezpośrednio czynności podjętych przez pracodawcę załączono kopię (scan) udzielonej 
odpowiedzi na pisma ws. działań dobrowolnych.  

 



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2015 r. 

127 
 

Współpraca z organami celnymi oraz uzyskane efekty tych działań. 
W 2015 r. współpraca z organami celnymi polegała na przeprowadzeniu 14 kontroli, 

w ramach których ocenie poddano 15 wyrobów.  

Zamieszczono wykres wskazuje na rozkład liczbowy wydawanych opinii dla organów celnych 
w ostatnich trzech latach. Z analizowanego okresu wynika stały poziom podejmowanych działań 
przez ostatnie dwa lata. 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.  

Wzorem lat ubiegłych, w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, niezależnie od 
działań kontrolnych wynikających z nadzoru rynku, w ramach innych kontroli tematycznych 
podejmowano i prowadzono działania profilaktyczno-prewencyjne zmierzające do 
spopularyzowania wśród producentów, dostawców oraz użytkowników zasadniczych wymagań 
dotyczących dyrektyw nowego podejścia, w tym maszyn, urządzeń technicznych oraz środków 
ochrony indywidualnej. Działania profilaktyczne zmierzające do spopularyzowania tych przepisów 
prowadzono w toku bieżących kontroli oraz w ramach spotkań, użytkownikami wyrobów oraz 
z producentami i importerami.  

W minionym roku działania podejmowane w zakresie oceny zgodności nie ujawniły 
szczególnej poprawy na rynku, z punktu widzenia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. 
Na tle działań kontrolnych przeprowadzonych przez OIP w Warszawie nie możliwe jest 
dowiedzenie czy nastąpiła poprawa sytuacji w tej sferze, z powodu głównie dopełnienia czynności 
kontrolnych innych OIP, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości. Wobec powyższego 
nadal aktualne wydają się wnioski z roku poprzedniego, że wykonane kontrole wykazały, iż 
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. Wobec tego należy podjąć działania prewencyjne w skali całego kraju. 
Zorganizować specjalistyczne szkolenia dla pracodawców połączone z przystąpieniem do 
konkursu promującego wiedzę i zachowania zgodne z systemem oceny zgodności. Ze względu 
na ogromny wachlarz zagadnień, o coraz większym stopniu trudności, z jakimi stykają się 
inspektorzy zajmujący się kontrolami z zakresu nadzoru rynku, bardzo ważnym jest i celowym 
organizowanie specjalistycznych szkoleń z zakresu nadzoru rynku. Jest to bardzo specyficzny 
obszar kontroli wymagający od inspektora, oprócz ogromnej znajomości tematów technicznych, 
także rozległej wiedzy z dziedziny prawa administracyjnego ze względu na ryzyko wydawania 
decyzji obarczonej wada, która może skutkować odpowiedzialnością finansową. 

* 
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Egzekwowanie spełniania wymaga ń zasadniczych dla środków ochrony oczu i twarzy 

W ramach realizacji tematu w 2015 r. przeprowadzono 13 kontroli pracodawców 
i przedsiębiorców użytkujących środki ochrony oczu i twarzy. 

Wyniki kontroli środków ochrony oczu i twarzy  

Wyszczególnienie Liczba 

Skontrolowane wyroby ogółem 

w tym: 
18 

-  spełniające zasadnicze i inne wymagania 14 

-  niespełniające zasadniczych i/lub innych wymagań 4 

Wyroby, wobec których działania zakończono na etapie kontroli w wyniku pozytywnych 
dobrowolnych działań naprawczych 

1 

Wyroby, których dokumentacje inspektorzy pracy przekazali w celu wszczęcia postępowania 
innemu OIP 

3 

 

Stwierdzone w toku kontroli inspektorów pracy niepr awidłowo ści 

Rodzaj nieprawidłowości 

Liczba wyrobów 

skontrolowanych 

w tym zakresie 

Liczba wyrobów ze 
stwierdzoną 

nieprawidłowością 

Brak oznakowania CE 18 0 

Nieprawidłowe oznakowanie CE 18 0 

Brak deklaracji zgodności 18 1 

Nieprawidłowa deklaracja zgodności 18 4 

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

18 0 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami,  
w tym: 

18 0 

-   nieprawidłowości dotyczące  budowy/wykonania  18 0 

-   brak lub niewłaściwe znakowanie  - identyfikacja, piktogramy itp. 18 1 

-   brak instrukcji użytkowania 18 0 

-   instrukcja w języku obcym 18 0 

-   nieprawidłowa zawartość instrukcji 18 3 

Zakresem kontroli objętych zostało 18 wyrobów, w tym 12 wyrobów z obszaru państw Unii 
Europejskiej i 6 wyrobów spoza Unii ( USA, Chiny). 

Wśród 4 wyrobów stwierdzono nieprawidłowości. 2 wyroby obarczone nieprawidłowościami 
wyprodukowane zostały w Polsce i 2 w Chinach. 

Rodzaje nieprawidłowości charakteryzujące wyroby pochodzące z Polski: 
• nieprawidłowa deklaracja zgodności 
• nieprawidłowa zawartość instrukcji użytkowania 
• Rodzaje nieprawidłowości charakteryzujące wyroby importowane z Chin: 
• nieprawidłowa deklaracja zgodności 
• nieprawidłowa zawartość instrukcji użytkowania 
• nieprawidłowości dotyczące oznakowania 
Nieprawidłowości dotyczące niewłaściwej instrukcji użytkowania polegały na braku w jej 

treści: 
• nazwy i adresu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 
• nazwy, adresu i numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej uczestniczącej w procesie 

oceny zgodności 
• objaśnień zamieszczonego oznakowania wyrobu 
• daty ważności lub okresu trwałości danego środka ochrony indywidualnej 
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W ocenie inspektorów pracy przyczyną nieprawidłowości jest ciągle niewystarczająca 
znajomość obowiązujących przepisów lub niewłaściwa ich interpretacja.  

Nie można również wykluczyć przyczyny jaką jest  lekceważenie wymogów dotyczących 
spełniania wymagań zasadniczych przez środki ochrony indywidualnej. Nie bez znaczenia jest 
również traktowanie przez wprowadzających wyrób do obrotu dokumentacji jako nieistotnej, 
aczkolwiek koniecznej jaka musi być załączona do wyrobu. Nie przywiązywanie wagi do treści 
i znaczenia jaki ma instrukcja dla użytkownika.  

W związku ze stwierdzanymi nieprawidłowościami w trzech przypadkach ze względu na 
siedzibę strony postępowania dokumentację z kontroli przekazano do właściwych Okręgowych 
Inspektoratów Pracy, natomiast w jednym przypadku zastosowano dobrowolne działania 
naprawcze, w wyniku których producent wyrobu - uzupełnił instrukcję użytkowania oraz deklarację 
zgodności o brakujące informacje. 

Działania prewencyjne ukierunkowane były na popularyzację wymagań, jakie muszą spełniać 
wprowadzone do obrotu środki ochrony indywidualnej i były adresowane zarówno do wytwórców 
jak i pracodawców wyposażających pracowników w ochrony ze względu na występujące 
w środowisku pracy czynniki szkodliwe i niebezpieczne. 

Przede wszystkim działania prewencyjne dotyczyły poradnictwa. Porady udzielane były 
podczas kontroli, spotkań z pracodawcami w siedzibie OIP jak również w siedzibach oddziałów 
oraz na stronach internetowych urzędu.  

Do żadnego z wyrobów objętych kontrolą nie było uwag co do budowy / wykonania środka 
ochrony indywidualnej. Spośród 4 środków ochrony oczu i twarzy, w stosunku do których 
inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości  50% stanowiły wyroby pochodzące z Polski i 50% 
wyroby pochodzące z Chin. Brak istotnych różnic charakteryzujących nieprawidłowości ze 
względu na pochodzenie wyrobów. 

Wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Pracy potwierdzają, że nadzór rynku nadal jest ważnym 
instrumentem porządkującym rynek środków ochrony indywidualnej, pomimo że kontrole w tym 
zakresie prowadzone są już od wielu lat. 

Osiągane są pożądane efekty w postaci skutecznego eliminowania  nieprawidłowości. Ciągle 
niewystarczająca znajomość przepisów dotyczących oceny zgodności oraz niedocenianie 
znaczenia jakości wyrobu dla skutecznej ochrony pracowników wymaga również dalszych 
systematycznych działań edukacyjno-promocyjnych szczególnie pożądanych w stosunku do 
podmiotów wprowadzających do obrotu wyroby, co do których inspektorzy pracy stwierdzają 
powtarzające się nieprawidłowości. 

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

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzili w 2015 r. 
postępowanie kontrolne 29 pracodawców. W zakładach tych zatrudnionych było łącznie 4924 
osób, w tym 110 na podstawie umów cywilno-prawnych. Na postawie stosunku pracy było 
zatrudnionych 4757 pracowników, w tym: 1517 kobiet, 90 niepełnosprawnych oraz 
8 cudzoziemców. 

Narażenie na hałas wystąpiło we wszystkich kontrolowanych zakładach, w tym powyżej 
progu działania w 14 zakładach, a narażenie powyżej NDN wystąpiło w 15 zakładach.  

Struktura zatrudnienia w kontrolowanych zakładach 

Zatrudnienie Liczba zakładów % całości 

do 10 osób 3 10,3 % 

11 - 50 osób 6 20,7 % 

51 - 100 osób 7 24,2% 

101 - 250 osób 10 34,5 % 

powyżej 250 osób 3 10,3% 

Razem 29 100,0% 
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W kontrolowanych zakładach było 2665 osób narażonych na hałas tj. 54,1% ogółu 
zatrudnionych. Zagrożonych tj. zatrudnionych w narażeniu powyżej NDN było 411 osób, co 
stanowi 15,4 % ogółu osób narażonych na hałas. Informacje o pracownikach narażonych na hałas 
i pracujących w warunkach zagrożonych przedstawia poniższa tabela. 

 

 
 
Ocena wykonywanych pomiarów hałasu oraz na tej pods tawie podejmowanych działa ń 

pracodawców w celu ochrony zdrowia pracowników 
Badania i pomiary narażenia pracowników na hałas przeprowadzały laboratoria posiadające 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, inspektorzy pracy nie stwierdzili w tym zakresie 
nieprawidłowości. Wykonywane pomiary hałasu nie dotyczyły narażenia indywidalnego (pod 
ochronnikami słuchu). Wyjątkiem jest wykonanie badań efektywnego poziomu dźwięku pod 
ochronnikiem słuchu. Wyniki szacowania efektywnego poziomu dźwięku pod ochronnikiem 
metodą HML wykazały, że na 7 badanych stanowiskach poziom narażenia indywidualnego 
wynosił od 57 dB do 66 dB. Zastosowane ochronniki nadmiernie ograniczają narażenie na hałas, 
ponieważ poziom hałasu w uchu pracownika powinien być w zakresie od 70 do 80 dB (C). Więcej 
informacji w tym zakresie zawarto w części 025 B sprawozdania. 

Przeprowadzane pomiary natężenia hałasu dotyczyły tyko dźwięków słyszalnych, nie 
dokonywano oceny narażenia pracowników na hałas ultradźwiękowy. Dotyczy to w szczególności 
hałasu ultradźwiękowego emitowanego przez maszyny wysokoobrotowe, w tym strugarki, 
frezarki, szkifierki, pilarki tarczowe, sprężarki wysokoobrotowe, zgrzewarki, ultradrążarki. Żaden 
z kontrolowanych pracodawców nie wskazał hałasu ultradźwiękowego jako czynnika szkodliwego 
dla zdrowia w środowisku pracy, dla którego wykonuje się badania i pomiary. Poniższe 
zestawienie wykazuje nieprawidłowości stwierdzone podczas przeprowadzonych kontroli.  

Nieprawidłowości w zakresie badań i pomiarów natężenia hałasu dotyczą 21,1 % badanych 
stanowisk pracy. Dotyczy to baraku badań i pomiarów ( 14.0%) i uchybień w przeprowadzaniu 
tych badań i pomiarów ( 7,1%). 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 

Liczba osób 
Narażonych na hałas 

(eksponowanych bez względu na 
poziom) 

Zagrożonych tj. eksponowanych na 
hałas W warunkach przekroczenia 

wartości dopuszczalnej NDN 

Ogółem 2665 411 

w tym: kobiet 737 68 

młodocianych 0 0 

pracujących w porze nocnej 1074 110 
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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 do 2 tygodni ( dotyczy 5 firm).  

Oceniając jakość przeprowadzonych badań i pomiarów natężenia hałasu należy podkreślić, 
że pracodawcy nie zawsze podają rzeczywisty czas narażenia pracowników. Pracodawca 
eksploatujący między innymi młyn do tworzyw sztucznych. Przedstawione badania i pomiary 
natężenia hałasu na tym stanowisku przeprowadzone w dniu 15.10.2007 r. wykazują, że poziom 
ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy wynosi 92,7 dB ( NDN przekroczony 
5,89-krotnie), maksymalny poziom dźwięku wynosi 102,5 dB i szczytowy poziom dźwięku wynosi 
120,0 dB. Badania i pomiary natężenia hałasu na tym stanowisku (zatrudnione 2 osoby) 
przeprowadzone w dniu 10.01.2013 r. wykazują, że operator młyna jest narażony na hałas, 
odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy, w wysokości 84,7 dB, maksymalny poziom dźwięku 
wynosi 101,0 dB i szczytowy poziom dźwięku wynosi 120,3 dB.  Z danych tych wynika, że 
pracodawca wyeliminował narażenie na hałas powyżej 85 dB poprzez ograniczenie czasu pracy 
z 4 godzin dziennie do 4 godzin tygodniowo. Przeprowadzone z pracownikami rozmowy nie 
potwierdziły tak radykalnego zmniejszenia godzin obsługi młyna (z 4 godzin dzienne do 4 godzin 
tygodniowo).  

Przyczyny przekroczeń wartości progów działania (lub NDN) hałasu wynikające z konstrukcji 
maszyn, procesów technologicznych i organizacji pracy – w wybranych branżach 

Najliczniej była kontrolowana branża produkcji wyrobów z drewna ( 10 zakładów – 34,5 %). 
Przekroczenia wartości progów działania hałasu przy obróbce drewna wynikają głównie z rodzaju 
przyjętej technologii obróbki drewna (prace zmechanizowane, a nie prace ręczne) i konstrukcji 
maszyn takich jak: traki pionowe i poziome, pilarki, strugarki, szlifierki, maszyny 
wieloczynnościowe.  Ponadto należy zauważyć, że maszyny nowe podlegające ocenie zgodności 
z wymaganiami zasadniczymi mają niższą emisję dźwięku niż maszyny stare, które podlegają 
wymaganiom minimalnym. 

Drugą, co do ilości (24,1%) kontrolowaną branżą była produkcja wyrobów z metalu, gdzie 
hałas emitują obrabiarki, głównie prasy do metalu (hałas impulsowy), tokarki, szlifierki, przecinarki 
i wiele innych. Należy podkreślić, że jest zauważalny proces zastępowania starych maszyn 
obrabiarkami nowoczesnymi np. z wykorzystaniem laserów, które znacznie ograniczają emisję 
dźwięków. 

Kolejną (17,2 %) branżą najliczniej kontrolowaną jest produkcja wyrobów spożywczych, która 
charakteryzuje się różnorodnością wyrobów, była między innymi kontrolowana produkcja 
przypraw, koncentratów owocowych. Narażenie na hałas powyżej progów działania wynika 
głównie z rodzaju procesów technologicznych i jest różne w zależności od stosowanych maszyn 
i urządzeń. (pomimo iż prostymi metodami np. stosując obudowy dźwiękochłonne można 
ograniczyć bądź wyeliminować zagrożenie). 

Jako istotną przyczynę przekroczeń NDN hałasu należy podać nie przestrzeganie § 5 ust 1 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r w sprawie bhp przy pracach 
związanych z narażeniem hałas lub drgania mechaniczne stanowiącego, że pracodawca eliminuje 
u źródła ryzyko zawodowe związane z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne albo 
ogranicza je do możliwie najniższego poziomu, uwzględniając dostępne rozwiązania techniczne 
oraz postęp naukowo-techniczny. Pracodawcy podkreślają, że nie posiadają wystarczających 
środków prawnych na zapewnienie odpowiednich dostępnych rozwiązań technicznych oraz na 
uwzględnienie postępu naukowo-technicznego przy organizacji produkcji. 

Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu ze względów organizacyjnych 
dotyczy przede wszystkim zatrudniania pracowników zagrożonych hałasem w godzinach 
nadliczbowych. Pracodawcy nie dość, że nie podejmują działań technicznych ograniczających 
narażenie, to zlecają pracownikom pracę w godzinach nadliczbowych. 
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Przykłady zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych obniżających poziom 
ekspozycji na hałas 

• Najwyższe narażenie pracowników na hałas występuje na stanowisku operatora 
maszyn do obróbki drewna, gdzie krotność NDN hałasu wynosiła 28,84. Na 
stanowisku tym, podczas wykonywania badań i pomiarów natężenia hałasu, 
eksploatowana była strugarka wielowrzecionowa firmy WEINIG model U17A. 
Maszyna nie posiadała żadnych obudów tłumiących hałas. Po otrzymaniu 
wyników badań i pomiarów pracodawca podjął decyzję o wycofaniu z eksploatacji 
tej maszyny i wyposażeniu stanowiska nową strugarkę firmy WEINIG model 
UNIMAT 23. Nowo zakupiona strugarka jest wyposażona w osłony tłumiące 
hałas. Według danych producenta emisja hałasu przy biegu jałowym jest poniżej 
85 dB. Pomimo, że pracodawca nie posiada aktualnych badań i pomiarów 
(wykonanych po zamontowaniu nowej maszyny) można stwierdzić, że 
poprawiono warunki pracy dla 6 pracowników obsługujących maszynę 
(zatrudnionych na 3 zmianach roboczych). 

• Pracodawca realizując opracowany w dniu 27.09.2011 r program działań 
organizacyjno – technicznych zmniejszających do ograniczenia narażenia 
pracowników na hałas wykonał obudowy mimośrodowych pras do metalu. 
Poniższa tabela przedstawia uzyskane wyniki w kolejno wykonanych badaniach i 
pomiarach natężenia hałasu. 

 

Lp 

 

Stanowisko 

Pomiar hałasu 
2012r. w dB dla 

8h 

Pomiar hałasu 
2013r. w Db  

dla 8h 

Pomiar hałasu 
2014r.w dB 

dla 8h 

1 Operator Linia nr 1 

- prasy nr 11,15,3,4, 

- prasy do wycinania 18,20,21,3,2,33,24 

87,5 86,4 84,8 

2 Operator Linia nr 2 

- prasy 17,18,9,10 

- automaty do wycinania 23,19,9,36,27,7,22,6 

87,7 86,5 86,3 

3 Operator Linia nr 3 

- automaty do wycinania 6, 38,39 

90,1 89,7 87,2 

4 Operator Linia nr 4 

- prasy 13,12,16 

-automaty do wycinania 25,29,28,31,32,13 

89,8 88,7 86,2 

5 Operator Linia nr 5 

- prasy 14,20,5 

- automaty do wycinania 26,30,8,10,35,17,19 

89,6 88,0 83,1 

6 Operator Linia nr 6 prasy do blaszki 
40,41,42,43,44,45,46 

90,0 87,4 82,9 

Z powyższej tabeli wynika, że na stanowiskach operatorów linii pras nr: 1; 5 i 6 uzyskano 
obniżenie natężenia hałasu poniżej NDN, w linii nr 1 z 87,5 dB do 84,8 dB, w linii nr 5 z 89,6 do 
83,1 dB i w linii nr 6 z 90,0 dB do 82,9 dB. Ponadto zmniejszono narażenie na hałas pracowników 
zatrudnionych przy podawaniu wyrobów do myjki z 86,8 dB do 84,2 dB. Ogółem wyeliminowano 
zagrożenie hałasem na 8 stanowiskach pracy ( obniżenie narażenia poniżej NDN) 

• Pracodawca przeprowadził dwa kolejne badania i pomiary natężenia hałasu na 
stanowisku kierownika logistyki. Poprzednie pomiary wykazują 10,72 krotne 
przekroczenie NDN hałasu, następne wykazują natężenie hałasu w wysokości 
0,78 NDN. Pracodawca zapewnił obniżenie poziomu hałasu i wyeliminował 
zagrożenie dla zdrowia pracownika zatrudnionego na stanowisku kierownika 
logistyki. Zapewniono to poprzez wykonanie izolowane ściany pomiędzy halą 
produkcyjną a pomieszczeniem biurowym. Jednocześnie pracodawca poprawił 
warunki pracy dla 4 pracowników zatrudnionych przy obsłudze tutkarki. Dokonano 
tego poprzez wycofanie z eksploatacji tutkarki 2170 i zamontowanie w to miejsce 
tutkarki KONLI. Równoważny poziom hałasu przy obsłudze „starej” tutkarki 
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wynosił 85,7 dB, natomiast przy „nowej” tutkarce równoważny poziom natężenia 
hałasu wynosi 81,63 dB. 

 
Rażącym naruszeniem przepisów o ocenie ryzka zawodowego jest brak oceny ryzyka 

zawodowego co stwierdzono u 12 pracodawców.  
Główną przyczyną naruszenia przepisów o ocenie ryzyka zawodowego związanego 

z narażeniem pracowników na hałas jest w ocenie inspektorów pracy brak znajomości przepisów 
w tym zakresie, w szczególności dotyczących skutków dla zdrowia pracowników, istnienia 
alternatywnych środków pracy ( zaprojektowanych do ograniczenia emisji hałasu), dostępności 
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.   

Ocena wiedzy pracodawców i pracowników o szkodliwym  działaniu hałasu oraz sposobach 
zapobiegania. 

Postępowania kontrolne wykazały, że pracodawcy nie zapewnili informacji i szkolenia 
w zakresie odnoszącym się do wyników oceny ryzyka zawodowego dla 44,9 % pracowników 
narażonych na działanie hałasu. Dotyczy to w szczególności poziomu ryzyka zawodowego, 
środków 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 postępowanie pracodawców spowodowane jest głównie niewystarczającym poziomem 
wiedzy pracodawców w tym zakresie. Pracodawcy nie mają świadomości niekorzystnego 
działania hałasu na układ krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa) i układ nerwowy 
(zespoły nerwicowe), zaburzenia snu i inne. Niska jest wiedza pracodawców i pracowników służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy o działaniu hałasu na narząd słuchu np. w zakresie hałasu 
ustalonego i hałasu impulsowego. Tym samym wiedza pracowników o szkodliwym działaniu 
hałasu i metodach zapobiegania jest niewystarczająca. 

Pracodawcy i pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy ograniczają ocenę 
szkodliwości hałasu do równoważnego poziomu dźwięku, pomijając narażenie pracowników na 
maksymalny i szczytowy poziom dźwięku. 

Prowadzone przez inspektorów pracy działania prewencyjne wykazują, że pracownicy godzą 
się na pracę w warunkach zagrożenia hałasem nawet w godzinach nadliczbowych. Czynnik 
ekonomiczny w postaci zwiększonego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
zdecydowanie przeważa nad ochroną zdrowia pracowników. Niska wiedza pracodawców 
w zakresie skutków dla zdrowia pracowników powoduje, że poprawa warunków pracy dla 
pracowników zagrożonych hałasem następuje niejako przy okazji prowadzonych inwestycji 
mających na celu zwiększenie wydajności i konkurencyjności prowadzonej działalności 
gospodarczej.  
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Ocena współpracy pracodawców z lekarzami wykonuj ącymi badania lekarskie 
pracowników nara żonych na hałas. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że aż 49,7 % pracodawców nie zamieszczało 
w skierowaniach na badania lekarskie pracowników informacji o narażeniu na hałas i na jego 
poziom. Pomimo braku informacji o narażeniu, poziomie narażenia lekarze wydali orzeczenia 
o braku przeciwwskazań do pracy na tych stanowiskach. Dowodzi to, że współpraca 
pracodawców z lekarzami jest niedostateczna. Z przeprowadzonych postępowań kontrolnych 
wynika również, że niektórzy pracodawcy zatrudniają na stanowiskach narażonych na hałas 
pracowników bez aktualnych badań lekarskich.  
 
Ocena doboru indywidualnych środków ochrony słuchu 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że tylko jeden pracodawca nie wydał pracownikom 
indywidualnych ochron słuchu. Problemem jest natomiast dobór indywidualnych ochronników 
słuchu, aż 35,7 % ochron słuchu zostało nieprawidłowo dobranych do wielkości 
charakteryzujących hałas i indywidualnych cech pracowników. Należy zauważyć, ze w tym 
zakresie nastąpiła pewna poprawa, ponieważ w roku 2014 ponad 55% pracownikom 
nieprawidłowo dobrano ochronniki słuchu. Poprawa ta jest głównie spowodowana 
przeprowadzanymi kontrolami przez kilka kolejnych lat. 

Pracodawcy a nawet pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy nie znają metod 
doboru ochronników słuchu: pasm oktawowych, HML I SNR. Często spotykane są sytuacje, że 
parametr SNR odliczany jest od dźwięku A, a nie jak powinno być od poziomu dźwięku C. 
Pracodawcy nie dobierają także ochronników słuchu ze względu na środowisko pracy 
(mikroklimat gorący, zanieczyszczenie środowiska pyłem, inne). Ponadto pracodawcy 
i pracownicy bardzo często nie znają sposobu stosowania wkładek przeciwhałasowych, 
najczęściej dotyczy to małych zakładów pracy. Postępowania kontrolne wykazały, że dla 24,6 % 
pracowników narażonych na hałas nie przekazano instrukcji użytkowania i konserwacji 
ochronników słuchu. Poniższa tabela przedstawia omawiane wyniki kontroli w zakresie doboru 
ochronników słuchu.   

 

Podsumowując temat doboru indywidualnych ochron słuchu należy stwierdzić, że 
pracodawcy a także pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy nie znają 
w wystarczającym poziomie zasad doboru indywidualnych ochron słuchu. Najczęściej ochronniki 
słuchu nie są dobierane indywidualnie zależnie od poziomu narażenia, z reguły ochronniki 
wydawane są jednakowe dla wszystkich pracowników, dla tych narażonych w przedziale wartości 
progu działania i NDN i dla tych narażonych wielokrotnie.  

Czas pracy 
Zatrudnienie pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożonych hałasem (powyżej NDN) 

jest rażącym naruszeniem przepisów dotyczących czasu pracy. Przeprowadzone kontrole 
wykazały, że 21,3 % kontrolowanych pracowników zatrudnionych było w godzinach 
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nadliczbowych pomimo pracy w narażeniu na hałas przekraczający NDN. Naruszenia przepisów 
o czasie pracy stwierdzono w 5 kontrolowanych zakładach. Pracodawcy zostali ukarani 
grzywnami w postępowaniu mandatowym 

Ocena działania pracodawców po stwierdzeniu choroby  zawodowej lub podejrzenia o tak ą 
chorob ę (ubytek słuchu). 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że w latach 2012 – 2014 nie było stwierdzonych chorób 
zawodowych związanych z ubytkiem słuchu. Nie stwierdzono również podejrzeń o obustronny 
trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem. 

 
Zarówno prowadzone postępowania kontrolne jak również działania prewencyjne 

przyczyniają się do zwiększenia poziomu wiedzy pracodawców oraz pracowników służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie narażenia pracowników na działanie hałasu. Tym 
samym przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności 
zmniejszenia ilości pracowników świadczących pracę w warunkach zagrożonych hałasem.  

Istniej wysoka różnica w istniejącej wiedzy w zakresie narażenia pracowników na hałas 
w zależności o wielkości zakładu pracy. Istotnym naruszeniem przepisów dotyczących narażenia 
pracowników na działanie hałasu jest brak systematycznych badań i pomiarów natężenia hałasu. 
Dotyczy to: nieaktualnych badań i pomiarów (36,1%) oraz braku i uchybień w wykonywaniu 
pomiarów (21,1 %).  

Pracodawca realizując decyzje zawarte w nakazie inspektora pracy wydane w dniu 
28.05.2014 r. zmierzające do ograniczenia narażenia pracowników na hałas przeprowadził 
następujące działania: 
Na stanowiskach operatorów automatów szklarskich badania i pomiary hałasu przeprowadzone 
w 2014 r. wykazy poziom ekspozycji odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy w wysokości 90,8 
dB, natomiast badania i pomiary z 2015 roku wykazały poziom narażenia w wysokości 87,9 dB. 
Wobec tego obniżono natężenie hałasu o 2,9 dB. Uzyskano to w wyniku przemieszczenia dużych 
wentylatorów poza budynek hali produkcyjnej (umieszczeniu ich poza budynkiem). Ponadto część 
mniejszych wentylatorów zastąpiono wentylatorami także umieszczonymi poza halę produkcyjną. 
Ponadto zastosowany obudowy akustyczne wentylatorów, które ograniczają rozprzestrzenianie 
się dźwięku. Tym samym poprawiono warunki pracy dla 12 pracowników. Należy podkreślić, że 
źródłem hałasu w hali produkcji wyrobów szklanych są głównie wentylatory i rozprężane 
powietrze służące do celów produkcyjnych (chłodzenie produkowanych wyrobów szklanych, 
głównie szkła ozdobnego i gospodarczego). Poniższa fotografia przedstawia wykonane obudowy 
wentylatorów zlokalizowane na zewnątrz budynku produkcyjnego huty szkła. 

 

 
W pomieszczeniu zestawiarni surowców do produkcji szkła zredukowano hałas z poziomu 86,2 
dB do poziomu 81,3 dB poprzez zastosowanie wydajniejszej maszyny do kruszenia stłuczki 
szklanej znajdującej się na zewnątrz budynku jednak w bezpośrednim sąsiedztwie zestawiarni. 
Wyeliminowano zagrożenie hałasem dla 4 pracowników. 
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Inspektorzy pracy przeprowadzając kontrole wydali 106 decyzji, w tym na piśmie 97 i 9 
decyzji ustnych. Jednocześnie inspektorzy pracy wydali 30 wniosków pokontrolnych w 22 
wystąpieniach skierowanych do pracodawców.  

 
Po przeprowadzeniu kontroli inspektorzy pracy ukarali 10 osób w postępowaniu 

mandatowym na łączną kwotę 13 200,00 zł, co obrazuje poniższe zestawienie. 

 
Przeprowadzając postępowania kontrolne inspektorzy pracy prowadzili również działalność 

prewencyjną polegającą na rozdawaniu broszur oraz udzielaniu porad prawnych. Udzielono 
łącznie 233 porad, w tym 79 prawnych i 154 technicznych. 

 
Przeprowadzone kontrole jednoznacznie wykazują, że pracodawcy nie przestrzegają 

przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania 
mechaniczne. Wynika to głównie z niskiej znajomości przepisów wiązanych z wielkością 
narażenia pracowników na hałas, skutkami tego narażenia, z możliwościami technicznymi 
i organizacyjnymi ograniczającymi narażenie oraz prawidłowością doboru indywidualnych ochron 
słuchu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że aż na 63,5 % kontrolowanych stanowisk pracy nie 
dokonano oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracowników na hałas 
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wynikający z cech miejsca pracy oraz ze stosowanych w konkretnych warunkach środków 
 procesów pracy.  

Pracodawcy organizując pracę na określonych stanowiskach godzą się na narażenie 
pracowników na hałas, często świadomie podejmują decyzję o zatrudnieniu osób w godzinach 
nadliczbowych w warunkach zagrożenia (narażenie powyżej dopuszczalnych norm). 
Postępowanie pracodawców, ogólnie należy ocenić, jako niewystarczające w zakresie programów 
działań ograniczających i eliminujących natężenie hałasu na stanowiskach pracy. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania 
mechaniczne nie określa, jaka powinna być wielkości narażenia indywidualnego. Według danych 
zawartych w informatorach i opracowaniach np. CIP jest to wielkość w zakresie od 70 do 80 dB. 
Określenie pożądanej wielkości narażenia indywidualnego w rozporządzeniu przyczyniłoby się do 
podniesienia wiedzy pracowników i pracodawców oraz służby bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie poprawy warunków pracy pracowników narażonych na działanie hałasu. 

* 
3.10. Przestrzeganie przepisów dot. zatrudniania os ób niepełnosprawnych 

DANE Z REJESTRÓW 
1. Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej zlokalizowanych 

na terenie działania okręgowego inspektoratu pracy - 112, w tym 16 Spółdzielni 
Inwalidzkich. 

2. Liczba oddz. lub innych jednostek organizacyjnych zakładów wymienionych w pkt. 1: 57. 
3. Ogólna liczba zakładów posiadających status zakładu aktywności zawodowej zlokalizowa-

nych na terenie działania okręgowego inspektoratu pracy: 8. 
 
Powiadomienia skierowane do wojewody:  W wyniku przeprowadzonych kontroli, nie kiero-

wano do Wojewody Mazowieckiego decyzji w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji dotyczących 
zpch lub zaz z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Nie kierowano także pism informujących wojewodę o nieprawidłowościach 
innych niż niespełnienie warunków, o których mowa w art. 28 ust.1 pkt. 2 ustawy o rehabilitacji. 

 
ANALIZA INFORMACJI Z PROWADZONEJ DZIAŁALNO ŚCI KONTROLNEJ 
W OIP w Warszawie na 2015 r. zaplanowano przeprowadzenie 18 kontroli działających na 

terenie województwa Mazowieckiego zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności za-
wodowej. Przeprowadzono łącznie 20 kontroli, w tym 18 zakładów pracy chronionej i dwóch 
zakładów aktywności zawodowej. 

 
Dane liczbowe dotycz ące zastosowanych środków prawnych: 
W analizowanym zakresie 2015 r. łącznie przeprowadzono 137 kontroli u 119 pracodawców. 

W kontrolowanych zakładach pracujących było 22 666 osób, zatrudnionych na podstawie umów 
o pracę: 13 009, w tym: 6 160 kobiet, 93 młodocianych i 7 277 osób niepełnosprawnych. 
Przeprowadzone czynności nadzorcze obejmowały zagadnienia prawne w 109 kontrolach, 
a zagadnienia bhp w 136 kontrolach. 

 
Zastosowane środki prawne, podj ęte działania prewencyjne: 
W wyniku przeprowadzonych kontroli do realizacji skierowano 252 zarządzeń, w tym 122 

decyzji ustnych i 130 decyzje na piśmie dotyczące 1605 pracowników, w tym: 
• 117 podlegających wykonaniu, z art. 108 kpa - 39, 
• skierowano do realizacji 15 poleceń dotyczące 31 pracowników,  
• skierowano 63 wnioski zawarte w 28 wystąpieniach dotyczące 556 pracowników. 
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Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości, inspektorzy pracy zdefiniowali 2714 wy-
kroczeń przeciwko prawom pracownika z nałożeniem 11-tu mandatów karnych na łączną kwotę 
11.900 zł oraz zastosowano 3 środki wychowawcze z 5-ma wykroczeniami przeciwko prawom 
pracownika. W toku prowadzonych kontroli, poza skierowanymi środkami prawnymi do praco-
dawców w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, inspektorzy pracy udzielili porad 
prawnych, technicznych i dotyczących legalności zatrudnienia odpowiednio: 300, 364, 31. 

 
W 2015 r. zagadnienia zatrudniania osób niepełnosprawnych były przedmiotem też innych 

działań prewencyjno – promocyjnych OIP w Warszawie, np.: 
• Poradnictwo prawne i techniczne koordynatora zagadnień zatrudniania osób 

niepełnosprawnych dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych na podstawie umów 
o pracę oraz w zakresie przystosowywania obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy. 

• Udział koordynatora zagadnień zatrudniania osób niepełnosprawnych w Wydziałowym 
Dniu Kariery dla studentów Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki 
Warszawskiej, oraz w Giełdzie Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, 
zorganizowanej przez Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. 

• Przekazanie zainteresowanym pracodawcom materiałów informacyjnych dotyczących 
zatrudniania osób niepełnosprawnych podczas kontroli. 

 
Uzyskane efekty:  W wyniku zastosowania środków prawnych, uzyskano: 

• poprawę warunków pracy dla 1 309 pracowników poprzez wykonanie 191 decyzji z 252 
skierowanych, co stanowi 75,8% wydanych decyzji, 

• zrealizowano w 100% polecenia – dotyczyły 31 pracowników, 
• zrealizowano w 62% wnioski pokontrolne, 
oraz oceniono i wydano przez inspektorów pracy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami nw. 

opinie wg delegacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj.: 

• 74 opinie w formie postanowienia w trybie art. 26e ust. 5, 
• 32 opinii w formie decyzji w trybie art. 28 ust. 2, w tym 10 decyzji dla pracodawców 

ubiegających się ponownie o status zpch, 
• 6 opinii w formie propozycji decyzji w trybie art. 28 ust. 2, 
• 4 opinie w formie decyzji w trybie art. 29 ust. 1 pkt. 2. 
• 1 kontrola przeprowadzona w trybie art. 4 ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 
Porównanie wyników kontroli z lat 2013 – 2015 wg uk ładu tabelarycznego: 
Poniżej w tabeli zestawiono syntetyczne porównanie wyników kontroli z lat poprzednich 

w odniesieniu do zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz zakładów 
ubiegających się o status i przystosowujące miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych: 

 

Zagadnienia 

objęte kontrolą 

Liczba kontrolowanych zakładów, w których stwierdzono 
nieprawidłowości, gdzie: 

A - zakłady ZPCh i ZAZ 

B - zakłady ubiegające się o status i przystosowujące miejsca pracy 
dla osób niepełnosprawnych 

 2015 2014 2013 Uwagi 

Eksploatacjainstalacji i urządzeń elektrycznych 
A 
B 

12 
15 

12 
19 

12 
20 

 

Maszyny i urządzenia 
A 
B 

10 
16 

12 
21 

10 
15 

 

Stanowiska pracy 
A 
B 

24 
28 

22 
48 

16 
16 

 

Budynki i pomieszczenia pracy 
A 
B 

14 
10 

9 
8 

12 
16 
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Zagadnienia 

objęte kontrolą 

Liczba kontrolowanych zakładów, w których stwierdzono 
nieprawidłowości, gdzie: 

A - zakłady ZPCh i ZAZ 

B - zakłady ubiegające się o status i przystosowujące miejsca pracy 
dla osób niepełnosprawnych 

 2015 2014 2013 Uwagi 

Bariery architektoniczne 
A 
B 

5 
6 

2 
9 

3 
12 

 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne 
A 
B 

4 
11 

7 
12 

1 
12 

 

Oświetlenie pomieszczeń pracy światłem dziennym bądź 
elektrycznym 

A 
B 

3 
7 

4 
7 

4 
17 

 

Wymiana powietrza w pomieszczeniach pracy, instalacja 
wychwytująca i odprowadzająca gazy i pyły 

A 
B 

5 
3 

5 
3 

4 
11 

 

Praca w godzinach nadliczbowych A 1 - 1  
Urlopy A 1 6 1  
Wynagrodzenia A 1 - -  
Szkolenie w zakresie bhp *) A 22 14 16 *)+ ocena ryzyka 
Badania lekarskie profilaktyczne A - 4 1  

 
Jako najbardziej rażące nieprawidłowości w badanym zagadnieniu można wskazać zde-

finiowane decyzje administracyjne, które były podstawą do wszczęcia w stosunku do osób 
odpowiedzialnych postępowania o popełnienie wykroczeń przeciwko prawom pracownika, np.: 

• wstrzymanie eksploatacji frezarki uniwersalnej ustawionej w gnieździe obróbki 
skrawaniem, do czasu zamontowania osłony trzpienia mocującego frez, 

• wstrzymanie eksploatacji paczkarki ILPAK MUS na terenie hali produkcji do czasu 
zamontowania osłon części roboczej maszyny - stały elementem wyposażenia paczkarki, 

• wstrzymanie eksploatacji paczkarki VELTEKO, typ HSV550 nr 1010/2000, zlokalizowanej 
na terenie hali produkcji do czasu uzupełnienia osłon i zabezpieczenia przed dostępem 
osób nieuprawnionych do rozdzielnicy elektrycznej, 

• wstrzymanie pracy w Dziale produkcji metalowej wiertarki stołowej do czasu 
zamocowania obrabianego elementu w uchwycie podtrzymującym oraz zamocowania 
osłony wrzeciona, 

• zakazanie wykonywania prac transportowych przy pomocy wózka widłowego z napędem 
silnikowym (diesel) w zamkniętym pomieszczeniu Zakładu Produkcji formatek meblowych. 

 
Poniżej przykład – przyczyna wydania negatywnej opinii – Postanowienia w sprawie 

przystosowania / spełnienia warunków bhp na stanowisku pomocy kuchennej z uwagi na fakt, że 
zorganizowane stanowisko pracy dla nowo zatrudnionej osoby niepełnosprawnej nie spełnia 
wymagań w zakresie przepisów i zasad bhp w np. poniższym zakresie: 

• Brak aktualnych pomiarów skuteczności zerowania instalacji elektrycznej w zakładzie. 
• Brak pełnego oznakowania tablic rozdzielczych prądu elektrycznego w zakładzie 

umożliwiającego dokładną identyfikację poszczególnych obwodów elektrycznych. 
• Nie wyposażenie schodów wewnętrznych stanowiących komunikację wewnętrzną 

w obiekcie w poręcz przyścienną zapewniającą ich bezpieczne użytkowanie. 
• Nie oznakowanie barwami bezpieczeństwa elementów konstrukcji stropu znajdujących 

się na wysokości poniżej 1,9 m w ciągu komunikacyjnym. 
• Nie oznakowanie zgodnie z przepisami miejsca w ciągu komunikacyjnym, 

użytkowanym przez pracowników, w którym następuje zmiana poziomu podłogi. 
• Nie wyróżnienie krawędzi stopni schodów kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. 
• Nie zapewnienie w pomieszczeniach WC bez okien wentylacji mechanicznej. 

 
Poniżej kolejny przykład – przyczyna wydania negatywnej opinii – Postanowienia w sprawie 

przystosowania / spełnienia warunków bhp na stanowisku pracownika obsługi monitoringu 
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z uwagi na fakt, że zorganizowane stanowisko pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej nie 
spełnia wymagań w zakresie przepisów i zasad bhp w zakresie: 

• Brak badań i pomiarów przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim urządzeń i instalacji 
elektrycznej oraz natężenia oświetlenia światłem elektrycznym na nowo utworzonym 
stanowisku pracy dla osoby niepełnosprawnej. 

• Brak uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń sanitarnych osobie 
niepełnosprawnej. 

• Brak oznakowana barwami lub znakami bezpieczeństwa progu powyżej 20 mm. 
 
W 2015 r. w stosunku do roku ubiegłego ilość przeprowadzonych kontroli w temacie 

zmniejszyła się o 6,8 % przy nieznacznym zmniejszeniu kontroli zakładów posiadających status 
ZPCh z jednoczesnym spadkiem wydanych środków prawnych, gdzie w 2015 r. 15 firm utraciło 
status zakładu pracy chronionej (w 2014 r. – 10 firm; w 2013 r. – 12 firm). 

Podstawowy powód utraty statusów zakładu pracy chronionej, to nie osiągnięcie 
wymaganych wskaźników zatrudnienia, szczególnie osób zaliczanych do znacznego 
i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 

 
Podsumowanie - stan przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów bhp:  
Poniższe zestawienie obrazuje ilość skierowanych do pracodawców środków prawnych 

w latach 2013 ÷ 2015, w stosunku do ilości przeprowadzonych w badanym temacie kontroli, tj.: 
 

Badany 
okres 

Ilość 
kontroli 

Skierowane do wykonania i realizacji środki prawne: 

decyzje wnioski polecenia razem stosunek środków do kontroli 

2013 r. 156 259 89 - 348 2,23 

2014 r. 147 306 74 7 387 2,63 

2015 r. 137 252 63 15 330 2,41 

Z powyższego zestawienia wynika, że ilość skierowanych do wykonania i realizacji środków 
prawnych w stosunku do ilości przeprowadzonych kontroli w odniesieniu do 2014 r. spadła o 7,3% 
co wskazuje na poprawę przestrzegania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych. Współczynnik ten w ostatnich trzech latach kształtował się odpowiednio: 

• 2,23 środków prawnych na jedną kontrolę w 2013 r. 
• 2,63 środków prawnych na jedną kontrolę w 2014 r. 
• 2,41 środków prawnych na jedna kontrolę w 2015 r. 
 
Powyższe zestawienie także wskazuje zmniejszenie definiowanych i kierowanych do 

realizacji do pracodawców środków prawnych, w tym dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
o 8,4% w stosunku do roku ubiegłego. Uzyskane w 2015 r. korzystniejsze wyniki prze-
prowadzonych kontroli potwierdzają wzrost poprawy przestrzegania przepisów prawa pracy przy 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych co wskazuje na należne dalsze prowadzenie czynności 
kontrolno - nadzorczym i w obszarze profilaktyczno-prewencyjnym. 

 
W zakresie działań kontrolnych pozostaje niezmienny wniosek dotyczący stałego pro-

wadzenia nadzoru w badanym obszarze, którego efektem powinno być utrzymywanie – wzrost 
poprawy warunków pracy zatrudniania osób niepełnosprawnych. 

W odniesieniu do obszaru legislacji wskazanym jest określenie w ustawie kwestii orzekania 
o niepełnosprawności – wprowadzenie systemowych zasad orzekania. Zasadnym jest też 
wnoszenie o jednoznaczne określenie przez ustawodawcę kwestii wykonywania lekarskich badań 
profilaktycznych np. „kontrolnych” po doręczeniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności 
stopnia znacznego lub umiarkowanego w sytuacji posiadania w dniu doręczenia orzeczenia 
ważnych lekarskich badań okresowych. 

* 
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3.11. Kontrole w budownictwie ukierunkowane na likw idacj ę bezpośrednich 
zagro żeń dla życia lub zdrowia pracuj ących 

W roku 2015 inspektorzy pracy przeprowadzili 186 kontroli u 175 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 1366 osób. W strukturze  rodzaju 
zatrudnienia dominował stosunek pracy 1059 osoby, 18 kobiet, 10 niepełnosprawnych.  
W pozostałych przypadkach wykonujących pracę zatrudniano na podstawie umów 
cywilnoprawnych 213, podmiotów samozatrudniających się 35 i cudzoziemców 10. 

 
Najczęściej występujące nieprawidłowości wykazane przez inspektorów pracy podczas 

kontroli, dla których wyeliminowania zostały wydane środki prawne. Zagadnienia badane były we 
wszystkich kontrolowanych podmiotach na wszystkich budowach, czyli dotyczy to 175 
pracodawców.  

Zagadnienie objęte 
kontrolą 

Pracodawcy  u 
których stwierdzono 
nieprawidłowości w 

2014 

Nieprawidłowości  
w stosunku do liczby 

pracodawców w 

2014 [%] 

Pracodawcy  u 
których stwierdzono 
nieprawidłowości w 

2015 

Nieprawidłowości  
w stosunku do liczby 

pracodawców w 

2015 [%] 

Szkolenie w zakresie bhp 

(w tym instruktaż 
stanowiskowy) 

48 24,24 48 27,42 

Badania lekarskie 22 11,11 15 8,57 

Dodatkowe kwalifikacje (w 
tym kwalifikacje IMBiGS) 

25 12,62 14 8,00 

Opracowanie ryzyka 
zawodowego 

8 4,04 21 12,00 

Dostarczenie środków 
ochrony indywidualnej 

73 38,86 57 32,57 

Stosowanie środków ochrony 
indywidualnej 

67 33,83 61 34,85 

Zaplecze higieniczno -
sanitarne 

12 6,06 5 2,85 

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

60 30,30 30 17,14 

 

Zagadnienie objęte kontrolą 

 

Pracodawcy  u których 
stwierdzono 

nieprawidłowości w 

2014 

 

Nieprawidłowości  
w stosunku do liczby 

pracodawców w 

2014 [%] 

 

Pracodawcy  u których 
stwierdzono 

nieprawidłowości w 

2015 

 

Nieprawidłowości  
w stosunku do liczby 

pracodawców w 

2015 [%] 

Zabezpieczenie stanowisk 

pracy na wysokości 
144 72,72 88 50,28 

Zabezpieczenie ścian 

Wykopów 
23 11,61 8 4,57 

Ochrona przeciwporażeniowa 

bezpośrednia  
18 9,09 25 14,28 

Z uzyskanych danych wynika, że:  
• w zakresie szkoleń z tematyki dotyczącej bhp – stwierdzono  nieprawidłowości  

u 27,42 % pracodawców, w porównaniu do 2014 r. wzrost  3,18%, 
• w zakresie braku badań lekarskich stwierdzono nieprawidłowości u 8,57% pracodawców, 

w porównaniu do 2014 r. spadek o 2,54 %, 
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• brak uprawnień i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania prac, w tym do obsługi  
i eksploatacji maszyn i urządzeń (uprawnienia wydawane przez Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego) stwierdzono u 8,00% pracodawców, w porównaniu 
do 2014 r. spadek o 4,62 %, 

• w zakresie braku opracowanego ryzyka zawodowego stwierdzono nieprawidłowo-ści 
u 12,00% pracodawców, w porównaniu do 2014 r. wzrost o 7,96 %, 

• w zakresie dostarczania i stosowania środków ochrony indywidualnej – stwierdzono  
nieprawidłowości odpowiednio u 32,57% i 34,85% pracodawców,  
w porównaniu do 2014 r. odpowiednio spadek o 6,29 % i wzrost 1,02%, 

• w zakresie przygotowania zaplecza higieniczno-sanitarnego stwierdzono  
nieprawidłowości u 2,85% pracodawców, w porównaniu do 2014 r. spadek  
o 3,21 %, 

• w zakresie zabezpieczenia i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych – stwierdzono  
nieprawidłowości u 17,14% pracodawców, w porównaniu do 2014 r. spadek o 13,16 %, 

• w zakresie organizowania bezpiecznych stanowisk pracy, w tym pracy: 
o na wysokości – stwierdzono  nieprawidłowości u 50,28% pracodawców,  

w porównaniu do 2014 r. spadek o 22,44 %, 
o w wykopach – stwierdzono  nieprawidłowości u 4,57% pracodawców,  

w porównaniu do 2014 r. spadek o 7,04 %, 
• w zakresie ochrony przeciwporażeniowa bezpośredniej stwierdzono nieprawidłowości 

u 14,28% pracodawców, w porównaniu do 2014 r. wzrost o 5,19 %.  

Poniższe zestawienie przedstawia niektóre nieprawidłowości wykazane przez inspektorów 
pracy podczas ponownej kontroli, dla których wyeliminowania zostały wydane środki prawne. 
Zagadnienia badane były u 10 pracodawców (tabela 2). Zestawienie przygotowano na podstawie 
wykazu wydanych środków prawnych i zbiorczych kart kontrolnych. 

Zagadnienie objęte 
kontrolą 

Pracodawcy  u 
których stwierdzono 
nieprawidłowości w 

2014 

Nieprawidłowości w 
stosunku do liczby 
pracodawców w 

2014 [%] 

Pracodawcy  u 
których stwierdzono 
nieprawidłowości w 

2015 

Nieprawidłowości w 
stosunku do liczby 
pracodawców w 

2015 [%] 

Szkolenie w zakresie bhp 
(w tym instruktaż 
stanowiskowy) 

0 0 0 0 

Badania lekarskie 0 0 0 0 

Dodatkowe kwalifikacje (w 
tym kwalifikacje IMBiGS) 

0 0 0 0 

Opracowanie ryzyka 
zawodowego 

0 0 0 0 

Dostarczenie środków 
ochrony indywidualnej 

1 1,12 0 0 

Stosowanie środków ochrony 
indywidualnej 

0 0 0 0 

Zaplecze higieniczno –
sanitarne 

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

Zabezpieczenie stanowiska 
pracy na wysokości 

10 31,25 1 10,00 

Zabezpieczenie ścian, 
Wykopów 

0 0 0 0 

Ochrona przeciwporażeniowa 
bezpośrednia  

1 3,12 1 10,00 
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Z uzyskanych danych wynika, że:  
• w zakresie szkoleń z tematyki dotyczącej bhp – nie stwierdzono  nieprawidłowości,  
• w zakresie braku badań lekarskich nie stwierdzono nieprawidłowości,  
• brak uprawnień i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania prac, w tym do obsługi  

i eksploatacji maszyn i urządzeń (uprawnienia wydawane przez Instytut Mechanizacji 
Budownictwa i Górnictwa Skalnego) nie stwierdzono nieprawidłowości, 

• w zakresie braku opracowanego ryzyka zawodowego nie stwierdzono nieprawidłowości, 
• w zakresie dostarczania i stosowania środków ochrony indywidualnej nie stwierdzono 

nieprawidłowości, odnośnie stosowania środków ochrony indywidualnej nie odnotowano 
nieprawidłowości,  

• w zakresie przygotowania zaplecza higienicznosanitarnego nie stwierdzono  
nieprawidłowości,  

• w zakresie zabezpieczenia i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych – nie 
stwierdzono  nieprawidłowości,  

• w zakresie organizowania bezpiecznych stanowisk pracy, w tym pracy: 
o na wysokości – stwierdzono  nieprawidłowości u 10,00% pracodawców, 
o w wykopach – nie stwierdzono  nieprawidłowości, 

• w zakresie ochrony przeciwporażeniowa bezpośredniej stwierdzono nieprawidłowości 
u 10,00% pracodawców.  

 
W ocenie kontrolujących przyczynami powstawania nieprawidłowości w miejscach 

wykonywania robót budowlanych były najczęściej: 
• pośpiech, lekceważenie zagrodzenia, lekkomyślność osób wykonujące prace na terenie 

budowy, akceptowanie zachowań niezgodnych z zasadami bezpiecznej pracy przez 
nadzór budowy, 

• rutyna zarówno pracowników wykonujących prace fizyczne jak i nadzoru przekonanych 
o swojej nieomylności i pewności co do zastosowanych sposobów pracy, wypróbowanych 
już wielokrotnie wcześniej z „pozytywnym skutkiem”,  

• brak doświadczenia pracowników nowozatrudnionych, źle lub wcale nie poddanych 
szkoleniom wstępnym na przykład na stanowisku pracy, 

• oszczędzanie lub nieuwzględnianie w kosztorysach środków na zakup  
i zastosowanie systemów bezpieczeństwa dla osób wykonujących prace w strefach 
niebezpiecznych na terenie budowy na przykład w wykopach, na rusztowaniach,   

• duża rotacja na poszczególnych budowach niesprzyjająca poprawie bezpieczeństwa 
wręcz przeciwnie wprowadzająca chaos i zamieszanie. 

 
W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali 1137 decyzje nakazowe. 128  

z wyżej wymienionych decyzji dotyczyło wstrzymania prac prowadzonych w warunkach 
bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, a 39 nich dotyczyło wstrzymania 
eksploatacji maszyn, 5 zakazania wykonywania prac, 70 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 120 mandatami  

na kwotę 140 100 zł w związku z popełnieniem 354 wykroczeń w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy.  

 
W wyniku realizacji decyzji nakazowych wyeliminowano bezpośrednie zagrożenie dla życia 

i zdrowia pracowników w tym także osób postronnych poprzez: 
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• wyegzekwowanie zastosowania indywidualnych środków ochrony między innymi głowy, 
słuchu i oczu (twarzy), przed upadkiem z wysokości, 

• przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp obejmujących swoim zakresem zagadnienia 
bezpiecznego wykonywania prac na wysokości ze szczególnym uwzględnienie 
stosowania środków ochrony indywidualnej chroniących pracownika przez upadkiem 
z wysokości, 

• zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przy wykonywaniu prac ziemnych  
w tym właściwego umacniania ścian wykopów, 

• zapewnienie do obsługi maszyn i urządzeń wyłącznie wykwalifikowanych pracowników,  
• zapewnienie właściwego wygrodzenia stref niebezpiecznych na terenie budowy 

chroniących pracownika przed uderzeniem przedmiotem spadającym z góry. 
 
W wyniku kontroli w ramach tematu 099B w stosunku do wyników kontroli uzyskanych  

w ramach tematu 099L można zauważyć, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlanych w części dotyczącej: 

• badań lekarskich, 
• dodatkowych kwalifikacji (w tym kwalifikacji IMBiGS), 
• dostarczania środków ochrony indywidualnej, 
• zaplecza higieniczno –sanitarnego, 
• zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych (w tym wygrodzenia terenu 

wykonywanych prac), 
• organizowania bezpiecznych stanowisk pracy na wysokości i  w wykopach 

uległ zasadniczej poprawie. 

Porównując rok 2014 i 2015 można stwierdzić, że spadła ilość przeprowadzonych interwencji 
w zakresie ilości bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących. W wielu 
zagadnieniach objętych kontrolą odnotowano spadek nieprawidłowości np. brak uprawnień 
i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania prac w porównaniu do 2014 r. spadek o 4,62 %, praca 
na wysokości bez zabezpieczenia chroniącego pracownika przed upadkiem z wysokości 
w porównaniu do 2014 r. spadek o 22,44 %. Trzeba jeszcze popracować na przykład w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej bezpośredniej gdzie stwierdzono wzrost nieprawidłowości o 5,19 % 
w porównaniu do 2014 r. 

Podobnie jak w 2014 r. tak i w 2015 r. odnotowano fakt, że o ile podczas pierwszej kontroli 
inspektorów pracy na terenie budowy nieprawidłowości było bardzo dużo o tyle przy ponownej 
kontroli uchybień stwierdzonych wcześniej nie było lub wystąpiły w ilościach minimalnych. 

Podsumowując realizacja tematu szybkich kontroli na pewno poprawiła stan bezpieczeństwa 
na skontrolowanych budowach. Kontynuowanie tematu poprzez monitorowanie placów budów 
pod kątem właściwego przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach ma sens 
i jest wskazana kontynuacja. 

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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Zgodnie ze standardami obowiązującymi inspekcje pracy krajów członkowskich Unii 
Europejskiej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie w roku 2015 r. kontynuował 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 

• Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę” 

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

• obowiązujących przepisach przy zatrudnianiu na umowę pracę, w tym specyfice 
zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia na umowy cywilnoprawne, 
legalności zatrudniania cudzoziemców, umów terminowych. 

• praw i obowiązków pracowników oraz osób wykonujących zadania i polecenia 
zleceniodawców. 

Działaniami informacyjno-prewencyjnymi zostało objętych ogółem 1690 podmiotów, w tym: 
• 83 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 
• 419 studentów, 
• 471 pracowników  
• 2 przedsiębiorców nie będących pracodawcami, 
• 205 pracodawców, 
• 34 nauczycieli, 
• 15 młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, 
• 2 przedstawicieli samorządu terytorialnego 
• 7 Społecznych Inspektorów Pracy, 
• 443 osób bezrobotnych (inni), 
• 1 stowarzyszenie, 
• 1 terenowy organ administracji państwowej, 
• 5 zakładowych organizacji związkowych, 
• 2 placówki naukowo-badawcze. 

 
W 2015 r. Okręgowy Inspektorat Pracy  współpracował z mediami w celu promowania kampanii 
informacyjno-promocyjnej „Zanim podejmiesz pracę”. Kampania była 7 razy promowana 
w mediach tj. udzielano wywiadów oraz odpowiadano na pytania słuchaczy podczas trwania 
programów radiowych.  

Nawiązano współpracę z następującymi rozgłośniami radiowymi: Polskim Radiem 
programem I i II, Radiem Dla Ciebie, Radiem Kampus, Radiową Agencją Informacyjną, Radiem 
Pogoria. 

* 

• Zarządzanie bezpiecze ństwem pracy – prewencja wypadkowa 

W roku 2015 adresatami programu, były podmioty, w których zostały odnotowane wypadki 
przy pracy.  

Celem działalności prewencyjnej było ograniczenie zagrożeń wypadkowych, między innymi 
poprzez wsparcie merytoryczne i szkoleniowe pracodawców w zakresie efektywnego 
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wykorzystania zarządzania bezpieczeństwem pracy w prewencji wypadkowej a także 
upowszechnienie standardów dobrych praktyk i ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa pracy, 
problematyki sposobów monitorowania skuteczności stosowanych środków zapobiegawczych.  
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 20 specjalistycznych szkoleń.  

Spośród 194 zaproszonych pracodawców programem zostało objętych 41 pracodawców. 
W szkoleniach uczestniczyło ponadto 362 pracowników, 6 pracowników służby bezpieczeństwa 
i higieny pracy z mazowieckiego zakładu pracy oraz 15 studentów jednej z warszawskich uczelni.  
W zakresie przedmiotowym szkoleń znalazły się następujące zagadnienia:  
- badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 
- profilaktyka powypadkowa i przeciwdziałanie wypadkom przy pracy 
- metody oceny ryzyka zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej występujących 
w tym zakresie nieprawidłowości. 

- warunki udziału pracodawców w programie, polegające na 
• podpisaniu Karty zgłoszenia (deklaracji udziału w programie prewencyjnym PIP), 
• wypełnieniu Ankiety specjalistycznej „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – 

prewencja wypadkowa z komentarzem”,  
• zadeklarowaniu podjęcia działań prewencyjnych w swoich zakładach celem 

identyfikacji występujących nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy,  

• dobrowolnym poddaniu się audytowi mającemu na celu udokumentowanie przez 
organ pip dostosowania warunków pracy do wymagań przepisów bhp.  

Po przeprowadzeniu samokontroli warunków pracy, pracodawcy przesłali do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie wypełnione Ankiety specjalistyczne „Zarządzanie 
bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa”  
Podjęcie działań prewencyjnych w swoich zakładach zadeklarowało 8 pracodawców. 

* 

• Kampania informacyjno-prewencyjna „Bezpiecze ństwo pracy zale ży od Ciebie” 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie realizował kampanię informacyjno-prewencyjną pn. 
„Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, której celem było zapobieganie wypadkom przy pracy 
spowodowanych przede wszystkim przyczynami ludzkimi a także promocja wśród pracodawców 
i pracowników dobrych praktyk inspirujących podnoszenie poziomu kultury technicznej 
i organizacyjnej w środowisku pracy. 
Działania kampanijne były skierowane do pracowników i ich bezpośrednich przełożonych 
zatrudnionych w sektorach o wysokim poziomie zagrożeń zawodowych. 
Działaniami informacyjno-prewencyjnymi zostało objętych ogółem 1625 podmiotów, między 
innymi: 

• - 186 pracodawców 
• - 10 przedsiębiorców, 
• - 36 zakładowych organizacji związkowych oraz 4 ponadzakładowych organizacji         

związkowych. 
• - 631 społecznych inspektorów pracy 
• - 42 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów 
• - 1 placówka naukowo-badawcza oraz 2 stowarzyszenia. 

Wywiady, podczas których promowano kampanię „Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie”, 
udzielono: 

• w marcu:   w TVP Kurier Warszawski., 
• w maju:   Telewizja Regionalna DAMI w Radomiu, 
• w październiku:  Radio Pogoria w Grodzisku Mazowieckim 

Ponadto kampanię promowano na stronie internetowej  www.programyprewencyjne.pl. 
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Kampania spotkała się dużym zainteresowaniem odbiorców, co może świadczyć o celowości 
realizacji jej w następnych latach. 
Dobór podmiotów do wykonania zadania był właściwy i w następnych latach winien być 
utrzymany.  
Bardzo istotne jest (wzorem lat ubiegłych) utrzymanie kontaktu i współpracy z partnerami 
społecznymi. 

* 

• Kampania informacyjno-prewencyjna „Szanuj życie! Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym” 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w ramach kampanii informacyjno-
prewencyjnej pn. „Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” podejmował działania 
skierowane przede wszystkim do: 

• rolników indywidualnych i ich rodzin, 
• dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich,  
• uczniów szkół rolniczych.  
Celem działań było zwiększenie wśród wyżej wymienionych podmiotów wiedzy na temat 

sposobów zapobiegania i ograniczania zagrożeń podczas pracy rolniczej a także kształtowanie 
kultury bezpieczeństwa pracy oraz popularyzowanie dobrych praktyk w zakresie bezpiecznej 
obsługi zwierząt gospodarskich oraz bezpiecznego eksploatowania maszyn i urządzeń w tym 
podlegających dozorowi technicznemu. 

W okresie sprawozdawczym Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie działaniami 
prewencyjnymi objął ogółem 1279 podmioty), w tym: 

• przeprowadzono 81 wizytacji gospodarstw rolników indywidualnych i prac polowych;  
• 1065 uczniów ze szkół podstawowych i rolniczych uczestniczyło w 16 szkoleniach, 

wykładach i prelekcjach; 
• 31 rolników wzięło udział w specjalistycznym szkoleniu; 
• 74 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i rolniczych oraz 28 rolników 

uczestniczyło w 10 konkursach promujących bezpieczną pracę w gospodarstwie rolnym.  

W czasie realizacji kampanii informacyjno-prewencyjnej Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Warszawie przekazywał mediom informacje nt. bezpieczeństwa pracy i występujących 
zagrożeń podczas wykonywania prac związanych z uprawą roli, chowem zwierząt 
gospodarczych, prowadzeniem gospodarstw rolnych.  

I tak - 
- w programie „Tydzień” emitowanym w sierpniu br  TVP 1 przedstawiciel OIP  
w Warszawie zapoznał telewidzów z problematyką wypadków w rolnictwie.  
- w ogólnopolskim miesięczniku „Przyjaciel przy pracy” opublikowany został: 

• artykuł pt.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie indywidualnym – zagrożenia 
wypadkowe (załącznik nr 3) 

oraz  
• layout kampanii „Szanuj Życie! Bezpieczna Praca w gospodarstwie rolnym” 

promującego stronę internetową bhpwrolnictwie.pl. 
Należy podkreślić partnerską współpracę z ww. mediami na rzecz promowania 

bezpieczeństwa pracy w rolnictwie indywidualnym.   

Realizacja zadań informacyjno - promocyjnych „Szanuj życie! Bezpieczna praca 
w gospodarstwie rolnym” przebiegła zgodnie z przyjętym w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Warszawie harmonogramem zadań prewencyjno-promocyjnych. 

Szczególny nacisk położony został na edukację dzieci i młodzieży, narażonej na 
niebezpieczeństwa wynikające ze specyfiki zamieszkania na terenach wiejskich oraz 
wykonywanej pracy w gospodarstwach swoich rodziców.  
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Pozytywnie oceniona zostaje również współpraca z instytucjami działającymi na rzecz 
rolnictwa  oraz z mediami propagującymi w swoich programach problematykę rolną. 

* 

• Program prewencyjno-informacyjny w budownictwie 

Celem programu prewencyjnego w budownictwie było: 
A. Ograniczenie poziomu zagrożeń wypadkowych, wzrost świadomości i wiedzy dotyczącej 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, a także 
doprowadzenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy do poziomu zgodnego 
z obowiązującymi przepisami prawa pracy w przedsiębiorstwach budowlanych w drodze 
udziału w programie prewencyjnym Państwowej Inspekcji Pracy. 

B. Uczestnicy programu prewencyjnego mieli nabyć umiejętność oceny ryzyka zawodowego 
i jego ograniczania poprzez prowadzenie świadomych i systematycznych działań 
profilaktycznych oraz posiąść umiejętność planowania realizacji poszczególnych zadań 
na placu budowy, uwzględniając zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy. 

Podmiotami objętymi działalnością informacyjno-prewencyjną byli głównie przedsiębiorcy, 
w tym pracodawcy zatrudniający do 50 pracowników, wykonujący roboty budowlane samodzielnie 
lub jako podwykonawcy na większych inwestycjach budowlanych. 

Działalnością tą zostało objętych ogółem 94 podmioty (pracodawcy i przedsiębiorcy), z czego 
7 pracodawców przystąpiło do programu prewencyjnego.  

Podczas realizacji programu inspektorzy czynnie wspierali uczestników programu w celu 
zapewnienia stanu bezpieczeństwa, warunków pracy i przestrzegania przepisów prawa pracy na 
poziomie zgodnym z obowiązującymi przepisami. 

Kontrole sprawdzające (audyty) wykazały, iż. pracodawcy pozytywnie ukończyli program 
i Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie wręczył uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu 
programu prewencyjnego. 

W wyniku przeprowadzonych działań i mając na względzie dotychczasowe doświadczenia 
z realizacji programu informacyjno – prewencyjnego w budownictwie można wyciągnąć wniosek 
o celowości kontynuacji programu. 

Docelowo działania powinny skutkować poprawą sytuacji prawnej u podmiotów objętych 
działaniami prewencyjnymi i doprowadzeniem do stanu zgodnego z przepisami z zakresu prawnej 
ochrony pracy. Ponadto oddziaływanie prewencyjne powinno przynieść wymierne efekty 
w postaci poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach budowlanych. 

* 

• Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalny ch wymaga ń bhp przez 
użytkowane maszyny i urz ądzenia u żytkowane w produkcji przemysłowej 

Realizacja programu prewencyjnego w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez 
maszyny i urządzenia użytkowane w przetwórstwie przemysłowym przede wszystkim miała na 
celu zapobieganie wypadkom przy pracy podczas eksploatowania maszyn i urządzeń oraz 
wspieranie pracodawców w doprowadzeniu takich urządzeń do stanu zgodnego z obowiązującym 
prawem. 
Wyznaczony cel miał zostać osiągnięty poprzez: 

• szkolenia pracodawców (uczestniczących w programie) dot. dostosowania maszyn 
i urządzeń do minimalnych wymagań bhp  

• upowszechnianie problematyki spełniania minimalnych wymagań bhp w czasie trwania 
programu oraz udzielenia stałej pomocy eksperckiej podmiotom w tym zakresie 

• przeprowadzenie kontroli sprawdzającej.  
Przeprowadzono 11 szkoleń, w których uczestniczyło 18 pracodawców. Dziesięciu 

pracodawców przystąpiło do programu. 
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Po zakończeniu szkoleń pracodawcy otrzymali w sumie 56 Ankiet specjalistycznych dot. 
zobrazowania działań podjętych w celu dostosowania użytkowanych maszyn do minimalnych 
wymagań bhp. 

W rezultacie tylko jeden pracodawca zwrócił 27 Ankiet i poddał się audytowi 
sprawdzającemu. 

Przeprowadzony audyt wykazał, że pracodawca zrealizował założenia programu 
prewencyjnego w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia 
użytkowane w przetwórstwie przemysłowym. 

Pracodawcy, podobnie jak w roku ubiegłym, pomimo uczestnictwa w szkoleniu nie zawsze 
decydowali się na wypełnienie ankiet i dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań bhp. 
Wskazują przy tym brak środków finansowych na przeprowadzenie remontów maszyn i urządzeń 
technicznych, wysokie koszty pracy, a także problemy z pozyskaniem pracowników 
posiadających dostateczną wiedzę i kompetencje zawodowe. 

 
Podejmowane podczas trwania programu działania dostosowawcze polegały głównie 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. 
Z uwagi na fakt, że termin dostosowania maszyn do wymagań minimalnych upłynął 

1 stycznia 2006 r., jednak w wielu przedsiębiorstwach nadal użytkowane są maszyny 
i urządzenia, które nie spełniają podstawowych wymagań bezpieczeństwa pracy. Działania 
Państwowej Inspekcji Pracy powinny być głównie ukierunkowane na kontrole i egzekwowanie od 
pracodawców obowiązującego prawa w ramach posiadanych środków prawnych wynikających 
z przepisów ustawy o PIP. 

Nie było przypadku zgłoszenia się pracodawcy do programu prewencyjnego w odpowiedzi na 
informację zamieszczoną na stronie internetowej.  

Pracodawców, którzy wzięli udział w programie prewencyjnym trzeba było przekonywać do 
udziału wskazując na płynące korzyści z udziału w programie. 

Według oceny pracodawców, biorących udział w programie, otrzymywane materiały oraz 
bezpośredni kontakt z inspektorem pracy w procesie dostosowywania maszyn są wystarczające. 

Sprawowany nadzór i kontrole wykazują, iż nadal w wielu zakładach są eksploatowane 
maszyny i urządzenia nabyte przed 1 stycznia 2003 r. - to zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy 
z uwagi na sprawowaną misję jest dalsze zmobilizowanie pracodawców do wywiązywania się 
z obowiązku dostosowania maszyn do minimalnych wymagań oraz do dokonywania okresowych 
przeglądów maszyn i urządzeń.  

Z dokonanego rozeznania wynika, że kwestia braku dostosowania maszyn do minimalnych 
wymagań bhp w większości zakładów  nie jest uwzględniana w ocenie ryzyka zawodowego.  

Wynik finansowy firmy jest przedkładany nad poprawę stanu bhp stąd niezbyt wielkie 
zainteresowanie programem prewencyjnym, realizacja którego wymaga od pracodawcy nakładów 
pieniężnych. 

* 

• Program prewencyjny dla zakładów usług le śnych 

Program skierowany do zakładów usług leśnych miał na celu ograniczenie zagrożeń 
wypadkowych, występujących przy wykonywaniu prac związanych głównie z pozyskiwaniem 
drewna.  

Działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie sprowadziły się głównie do 
przedstawienia zakładom usług leśnych oferty związanej z bezpłatnym szkoleniem i pomocą 



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2015 r. 

152 
 

ekspercką w zakresie dobrych praktyk i z dostosowaniem firm do obowiązującego prawa. Dlatego 
też celem prowadzonych szkoleń było zapoznanie uczestników z podstawowymi przepisami 
z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzono ogółem 
3 szkolenia, w których uczestniczyło 6 pracodawców. Programem prewencyjnym zostało objętych 
5 pracodawców. Przeprowadzono 5 kontroli sprawdzających. Przeprowadzone audyty wykazały, 
iż 2 pracodawców dostosowało zakłady do wymogów przepisów prawa pracy. W stosunku do 
3 pracodawców, u których zostały stwierdzone nieprawidłowości, zostały podjęte zostały działania 
prawne, które doprowadziły do stanu zgodnego z obowiązującym prawem. 

Realizowany w roku bieżącym program prewencyjny przyniesie wymierne efekty i ograniczy 
liczbę wypadków przy pracy  

Należy również stwierdzić, że 
• niewątpliwie na poprawę stopnia praworządności w stosunkach pracy, w szczególności 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładach objętych prewencją, dość istotny 
wpływ będzie również miało przekazanie pracodawcom (podczas szkoleń) podstawowej 
wiedzy z zakresu ochrony pracy  

• w celu dotarcia do większej liczby zakładów usług leśnych oraz uzyskiwania dodatkowych 
informacji o tych podmiotach dla potrzeb programu, niezbędnym jest utrzymanie stałej 
współpracy z Administracją Lasów Państwowych.  

• inicjatywa prowadzenia dalszych działań profilaktycznych – jako działanie równoległe 
do realizowanych kontroli – jest jak najbardziej wskazana, przede wszystkim ze względu 
na możliwość uzyskania dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy lub co 
najmniej utrzymania dotychczasowych standardów bezpiecznej pracy. 

* 

• Program prewencyjno informacyjny „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu” 

Kampania informacyjno-promocyjna „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu” miała 
przede wszystkim na celu popularyzowanie wśród pracodawców, pracowników, partnerów 
społecznych wiedzy o negatywnych skutkach stresu związanego z wykonywana pracą oraz 
o innych zagrożeniach psychospołecznych i sposobach radzenia sobie z nimi. 

W ramach kampanii były podejmowane działania dotyczyły: 
• upowszechniania informacji o działaniach, jakie należy podjąć, aby móc skutecznie 

zarządzać stresem i zagrożeniami psychospołecznymi dla zdrowia i bezpieczeństwa 
pracy, 

• promowania przykładów dobrych praktyk zarzadzania stresem w miejscu pracy 
• inspirowania do rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem w pracy poprzez 

poznanie mechanizmów powodujących stres oraz sposobów ograniczania jego przyczyn.   
Działaniami informacyjno-prewencyjnymi zostało objętych ogółem 618 podmiotów, w tym 422 

pracowników, 194 partnerów społecznych. 
Na podkreślenie zasługuje fakt udziału eksperta OIP w Warszawie w programie TVP 1 „Świat 

się kręci”, który udzielił wywiadu nt. mobbingu w miejscu pracy.  
Problematyka związana ze stresem w pracy i sposobami jego zarządzania jest dla wielu 

organizacji istotna i ważna, bowiem jak najszersze propagowanie i upowszechnianie wiedzy 
w tym zakresie jest podstawowym elementem związanym z ograniczaniem poziomu stresu 
w pracy i tworzeniem bezpiecznych miejsc pracy. 

* 

• Program prewencyjno informacyjny „Przeciwdziałanie 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 przede wszystkim dostarczenie 
pracodawcom i pracownikom wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych 
w miejscu pracy (mobbing, dyskryminacja, równe traktowanie, molestowanie). 
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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 udostepnienie 
narzędzia (Skala Ryzyka Psychospołecznego) do badania poziomu stresu, mobbingu 
i innych zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. 

W 29 szkoleniach uczestniczyło 10 pracodawców oraz 1084 pracowników. Ogółem Ankietę 
Skala Ryzyka Psychospołecznego wypełniło 873 osób, w tym 872 pracowników.  

Podczas realizacji programu prewencyjno-informacyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym 
skutkom stresu oraz innych zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy” szczególnie zwracana 
była uwaga na umiejętność radzenia sobie ze stresem i kształtowania przyjaznego, bezpiecznego 
i zdrowego miejsca pracy.  

Podczas dyskusji przeważała opinia, iż właściwe dopasowanie wymagań stawianych przez 
pracę do możliwości i potrzeb fizycznych, intelektualnych oraz emocjonalnych pracujących 
stanowi miedzy innymi  gwarancję prawidłowego rozwoju organizacji i zatrudnionych. 

Należy nadmienić, iż pracodawcy przystępując do udziału w programie kierowali się przede 
wszystkim możliwością skorzystania z porad i specjalistycznej pomocy w ograniczaniu poziomu 
stresu na stanowiskach pracy i w tworzeniu przyjaznych miejsc i zarazem bezpiecznych pracy.  

Prezentowanie przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie problematyki zagrożeń 
psychospołecznych ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i molestowania 
w miejscu pracy spotkało się z dużym zainteresowaniem organizacji, które: 

• wzięły udział w badaniu przy zastosowaniu ankiety przygotowanej przez Instytut 
Medycyny Pracy pn. „Skala Ryzyka Psychospołecznego”.  

• oczekują obecnie na raporty i zbiory dobrych praktyk dot. przeciwdziałania negatywnym 
skutkom czynników psychospołecznych,  

• w uzgodnionym okresie zadeklarowały chęć ponownego sprawdzenia poziomu stresu 
przy pomocy Skali Ryzyka Psychospołecznego. 

* 

• Program edukacyjny „Kultura Bezpiecze ństwa” 

Realizacja programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” miała na celu: 
• promocję tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w edukacji uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych oraz studentów,  
• podniesienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa pracy w tym informowanie 

o rozwiązaniach prawnych zapewniających młodym ludziom wchodzącym na rynek pracy 
ochronę i bezpieczne warunki pracy  

• zwiększenie wiedzy nauczycieli o zagrożeniach występujących w środowisku pracy wśród 
młodych pracowników świadomości zagrożeń związanych z pracą 

• nawiązanie współpracy z szkołami wyższymi zainteresowanymi problematyką budowania 
kultury bezpieczeństwa w pracy oraz jej popularyzacją w społeczeństwie. 

Idea programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” została rozpropagowana wśród 68 
Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych, w tym dwóch o profilu budowlanym. 

Równocześnie podjęta została inicjatywa ponownej rekrutacji szkół, które w ubiegłych latach 
uczestniczyły programie Kultura bezpieczeństwa”.  

Zaproszenia do udziału w programie przyjęło ogółem 27 Zespołów Szkół 
Ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego.  

W okresie sprawozdawczym 85 nauczycieli z 20 Zespołów szkół przeprowadziło 353 lekcji 
dla 3081 uczniów (12 Zespołów Szkół kontynuowało program).  
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Zajęcia lekcyjne odbywały się w ramach godziny wychowawczej /godziny dyrektorskiej, zajęć 
fakultatywnych, kół zainteresowań; nauki o przedsiębiorczości, elementów prawa, warsztatów 
szkolnych, innych przedmiotów (chemia, technologia budowlana, wychowanie fizyczne, itp.). 

Z udziałem inspektora pracy odbyło się 18 lekcji (w 7 Zespołach Szkół), w których 
uczestniczyło 476 uczniów.  

Podczas ww. lekcji zostały omówione zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy, 
obowiązków pracodawcy i pracownika, nawiązywania stosunku pracy, różnicy pomiędzy 
nawiązaniem stosunku pracy a umowami cywilnoprawnymi.  

3. Realizacja programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” w tym roku szkolnym jak 
i w następnych latach jest niezbędna i coraz bardziej przyczynia się do zwiększenia wśród 
młodzieży świadomości zagrożeń związanych z przyszłą pracą. 

* 

• 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 
Okręgowy Inspektorat Pracy nieprzerwanie od 2000 r.  

W okresie sprawozdawczym były podejmowane działań mające na celu wsparcie 
pracodawców w zakresie poprawy technicznego bezpieczeństwa pracy i tym samym ograniczenia 
ryzyka związanego z występującymi zagrożeniami oraz sposobów upowszechniania wiedzy 
o ochronie pracy i bezpiecznych zachowań w środowisku pracy oraz stosowania dobrych praktyk. 
Ponadto w ramach realizacji programu przeprowadzono szereg szkoleń i kontroli sprawdzających. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie do udziału w programie prewencyjnym „Zdobądź 
Dyplom PIP” zaprosił 110 pracodawców, prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe 
i usługowe.  

W okresie styczeń – maj 2015 r. zostało zorganizowanych 4 specjalistyczne, bezpłatne 
szkolenia, w których uczestniczyło 27 pracodawców. 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 ciągu trzech miesięcy 
dostosować swoje zakłady do obowiązującego prawa. 

W okresie „dostosowawczym” ok. 40 % pracodawców konsultowało z inspektorami pracy 
zagadnienia związane z wyeliminowaniem stwierdzonych nieprawidłowości. 

Do audytów przystąpiło 27 pracodawców, w tym 4 dotychczas niekontrolowanych przez 
organy pip. Przeprowadzone audyty wykazały, że 17 zakładów (ok. 64 % pracodawców 
poddanych audytowi) zostało dostosowanych do obowiązującego prawa.  

 
Dokonując merytorycznej analizy elementów programu prewencyjnego należy stwierdzić, iż 

został on dobrze przygotowany. Założenia programu były precyzyjne i zrozumiałe dla 
pracodawców.  

Mimo, iż idea programu prewencyjnego „Zdobądź Dyplom PIP” była powszechnie znana, to 
jednak w dalszym ciągu zainteresowanie pracodawców z województwa mazowieckiego 
działaniami państwowej inspekcji pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
w powyższym zakresie było niezadawalające (w programie uczestniczyło ok. 25 % zaproszonych 
pracodawców). 

Barierę w dalszym ciągu stanowi obawa pracodawców przed poddaniem się audytowi 
inspektora pracy. 

W najbliższym okresie OIP w Warszawie podejmie działania mające na celu  zwiększenie 
zainteresowania pracodawców ideą ww. programu, między innymi poprzez wyartykułowanie 
korzyści ze zdobycia Dyplomu PIP.  



 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie                                   Sprawozdanie z działalno ści za 2015 r. 

155 
 

Będzie wykorzystany fakt dużej aktywności pracodawców (którzy odbyli specjalistyczne 
szkolenie) w dostosowywaniu swojego zakładu do obowiązującego prawa i w dążeniu do 
zdobycia Dyplomu PIP, stanowiącego wyróżnienie za poprawę poziomu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia w zakładzie. 

* 

• Konkursy promuj ące po żądane postawy w zakresie ochrony pracy 

W harmonogramie działań prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
w 2015 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 167podmiotów. 
Promowanie i organizowanie konkursów jest jedną z wielu metod upowszechniania 

bezpiecznych zachowań w środowisku pracy wśród pracodawców i innych podmiotów 
zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie w powyższym zakresie zrealizował nałożone 
harmonogramem zadania prewencyjno-promocyjne, mające na celu popularyzację wiedzy 
z zakresu ochrony pracy i zapewnienie przestrzegania prawa pracy. 

* 
• Ocena realizacji celów zało żonych w programach prewencyjnych 

Ocena realizacji celów dotyczyła programów skierowanych do małych przedsiębiorstw pn. 
„Zarządzanie BHP – prewencja wypadkowa”; branży związanej z przetwórstwem przemysłowym 
w zakresie spełniania minimalnych wymagań bhp przez maszyny i urządzenia oraz branży 
budowlanej pn. „Budowa. STOP wypadkom, a także dla zakładów usług leśnych 
i mikroprzedsiębiorstw pn. „Zdobądź Dyplom PIP. 

Zgodnie z ideą programów – pracodawcy, po odbyciu specjalistycznych szkoleń 
i wypełnieniu Karty Zgłoszenia, korzystając z pomocy eksperckiej inspektorów pracy, mieli za 
zadanie dostosować (w oparciu o przeprowadzoną samokontrolę) swoje zakłady do 
obowiązujących przepisów prawa pracy. 

Następnie w uzgodnionym terminie w zakładach pracy były przeprowadzane audyty 
sprawdzające. 

W okresie sprawozdawczym ocenie inspektorów pracy w ramach wizyty kontrolnej poddało 
się 40 pracodawców uczestniczących w programach prewencyjnych.  

Założenia programowe zrealizowało 27 pracodawców, tj.: 
• 17 pracodawców prowadzących mikroprzedsiebiorstwa,  
• 7 pracodawców uczestniczących w programie informacyjno-promocyjnym 

w budownictwie,  
• 2 pracodawców biorących udział w programie dla zakładów usług leśnych, 
• 1 pracodawca zaangażowany do programu dot. spełniania minimalnych wymagań bhp 

przez maszyny i urządzenia użytkowane w przetwórstwie przemysłowym. 
 
W stosunku do 13 pracodawców, którzy nie dostosowali swoich zakładów do 

obowiązującego praca, zostały zastosowane środki prawne przewidziane w ustawie o PIP. 
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Kontrole sprawdzające wykazały nieprawidłowości przede wszystkim w zakresie 
nawiązywania stosunków pracy; profilaktycznej ochrony zdrowia; szkoleń w dziedzinie 
bhp; wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę; wydawania świadectw pracy; prowadzenia 
ewidencji czasu pracy; ustalenia rodzaju odzieży i obuwia roboczego i środków ochrony 
indywidualnej. 

Należy stwierdzić, że: 
• pracodawcy  

- pozytywnie ocenili działalność prewencyjno-promocyjną Państwowej Inspekcji Pracy. 
- wykazywali umiarkowane zainteresowanie możliwością skorzystania 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.  

Wytyczne Głównego Inspektoratu Pracy pozwoliły na opracowanie w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Warszawie harmonogramów realizacji zadań prewencyjnych.  
Problemem w dalszym ciągu pozostaje pozyskanie do programów prewencyjno-promocyjnych 
większej liczby podmiotów (w tym - obecnie również pracodawców rozpoczynających 
działalność), które po odbyciu specjalistycznych szkoleń, przeprowadzą samokontrole lub 
działania dostosowujące zakład pracy lub maszyny i urządzenia do obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a następnie na zasadzie dobrowolności poddadzą się kontroli 
sprawdzającej. 

** 

Zadania prewencyjne ujęte w rocznym planie zadań własnych 

okręgowego inspektoratu pracy 

•  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 zatrudnienia osób 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie w ramach zadań własnych w harmonogramie 
pracy na 2015 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”. 
Celem programu było upowszechnienie wiedzy z zakresu wybranych przepisów prawnej ochrony 
pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia wśród podmiotów 
prowadzących produkcję sadowniczą i ogrodniczą. W efekcie końcowym program zakładał 
zwiększenie stopnia przestrzegania przepisów prawa pracy a  zarazem zmniejszenie skali 
nielegalnego zatrudnienia. 

Zakres przedmiotowy programu obejmował: 
• zwięzłą informację o systemie ochrony pracy w Polsce, z wyeksponowaniem roli PIP, 
• podstawowe przepisy regulujące nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, 
• warunki zawierania umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), z uwzględnieniem 

różnic w odniesieniu do umów o pracę 
• podstawowe prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, 
• zasady i formy zatrudniania cudzoziemców,  
• obowiązki wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym osób zatrudnionych, 
• charakterystyczne zagrożenia zawodowe występujące w sadownictwie 

i ogrodnictwie, 
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• przepisy bhp dotyczące pracodawców branży sadowniczej i ogrodniczej, 
• odpowiedzialność za naruszania przepisów prawa pracy i nielegalnego zatrudnienia.   

W celu zapewnienia odpowiedniego audytorium szkolenia adresowane były przede 
wszystkim do sadowników i ogrodników zrzeszonych w grupach producenckich. Szkolenia takie 
przeprowadzone zostały dla 33 sadowników z terenu powiatu grójeckiego zrzeszonych w dwóch 
grupach producentów owoców i warzyw. Oprócz w/w szkoleń, w 2 przedsiębiorstwach 
i 2 gospodarstwach na terenie powiatu płockiego. 

Podczas spotkań z rolnikami rozdawane były broszury i ulotki dotyczące tematyki 
praworządności w stosunku pracy, bezpieczeństwa higieny pracy w rolnictwie oraz legalności 
zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców.  

Podsumowując należy stwierdzić, że program został pozytywnie odebrany przez rolników.  
Działania informacyjno - prewencyjne uświadomiły uczestnikom programu uwarunkowania 
prawne związane z korzystaniem z pracy najemnej. Ze spotkań z sadownikami można 
wnioskować, że znajomość prezentowanych przepisów jest jeszcze w tej grupie zawodowej 
niezadawalająca, ale są oni zarazem otwarci na takie działania. Uzasadnia to, aby program 
kontynuować w następnym latach. 

*** 
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Współpraca krajowa 

Ważnym obszarem działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie było 
podejmowanie współpracy w ramach porozumień krajowych. 

W roku 2015 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 

Związki Zawodowe 245 0 6 245 

Społeczna Inspekcja Pracy 13 0 0 13 

Rada Pracowników 1 0 0 1 

Najwyższa Izba Kontroli 2 0 2 2 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 20 0 2 20 

Inspekcja Ochrony Środowiska 7 1 2 6 

Urząd Celny 10 0 9 5 

Urząd Skarbowy, Urząd Kontroli 
Skarbowej 

55 0 32 47 

Rzecznik Praw Obywatelskich 4 0 4 3 

Główny Inspektor Ochrony Danych 
Osobowych 

2 0 0 2 

Państwowy Nadzór Budowlany 11 0 2 11 

Urząd Dozoru Technicznego 26 0 0 26 

Inspekcja Transportu Drogowego 9 0 3 8 

Transportowy Dozór Techniczny 2 0 0 2 

Urząd Transportu Kolejowego 1 0 1 1 

Prokuratura 19 1 8 17 

Policja 92 19 25 83 

Straż Pożarna 17 6 1 13 

Straż Miejska 1 0 0 1 

Straż Graniczna 81 2 3 81 

Organy Władzy Ustawodawczej i 
Parlamentarzyści 

3 0 2 3 

Wojewoda 108 4 69 100 

Ministerstwa (Oprócz 
Departamentu Funduszy MPIPS) 

12 0 10 11 

Organy Władzy Wykonawczej 
(Oprócz Wojewody i Ministerstw) 

6 0 5 3 

Fundusz Pracy - Departament 
Funduszy MPIPS 

1 0 0 1 

Marszałek Województwa 1 0 0 1 

Starosta / Prezydent Miasta 25 0 3 25 

Wójt / Burmistrz 4 0 0 4 

Wojewódzki Urząd Pracy 4 0 3 4 

Powiatowy Urząd Pracy 32 0 25 28 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 99 0 15 95 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny 
Pracy 

16 0 10 15 

Państwowy Fundusz Rechabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych 

5 0 5 4 

Inne podmioty 18 0 12 15 
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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. 

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.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie brał 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 
przez ZUS baza zawierająca dane o wypadkach w zakładach pracy, również lekkich, o których 
pracodawca nie ma obowiązku informowania organów PIP.  

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. 

Wizytowano wspólnie wiele gospodarstw rolników indywidualnych w ramach konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” omawiając zagrożenia występujące w rolnictwie oraz brano 
udział w posiedzeniu Komisji Konkursowej.  

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie uczestniczyli w XXII 
Międzynarodowych Dniach z Doradztwem Rolniczym oraz XI Regionalnej Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych w Siedlcach. Nasze stoisko oferowało wiele ciekawych publikacji PIP poświęconych 
nie tylko tematyce rolniczej, ale także prawnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Odwiedzający 
mogli także skorzystać z bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Podczas imprezy odbyło się podsumowanie etapu wojewódzkiego XIII edycji 
Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Laureaci konkursu otrzymali 
cenne nagrody. Następnie odbyła się uroczysta gala poświęcona nagrodzonym gospodarstwom 
rolnym.  

Realizowano porozumienie o współpracy z Policj ą poprzez wzajemne informowanie się 
o zgłoszonych wypadkach przy pracy. Ma to na celu podejmowanie wspólnych działań wobec 
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osób popełniających wykroczenia przeciwko prawom pracowników i innych wykroczeń 
związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej.  

W ramach współpracy Państwowej Inspekcji Pracy z instytucjami rynku pracy w  kwietniu 
2015 r., w sali szkoleniowej  Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim zorganizowano 
spotkanie informacyjne z  pracodawcami. Spotkanie było poświęcone promocji Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego (KFS) a także aspektów bezpieczeństwa pracy i przeciwdziałania 
wypadkom przy pracy. W szkoleniu uczestniczyli pracodawcy z terenu Mińska Mazowieckiego 
oraz powiatu mińskiego. 

Kontynuowano współpracę z Urzędami Pracy  na terenie województwa mazowieckiego. 
Brano udział w Targach Pracy, które odbywały się między innymi  
w Warszawie, Płocku, Siedlcach, Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim. Na powyższych imprezach 
OIP w Warszawie organizował stoiska eksperckie na których udzielano porad z zakresu prawa 
pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Podczas Dnia Otwartego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie, OIP w Warszawie 
organizował stoisko eksperckie na którym udzielano porad z zakresu prawa pracy w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy jak i z umów cywilnoprawnych.  

W  ramach programu prewencyjnego Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - prewencja 
wypadkowa, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie zorganizował szkolenie dla mikro 
przedsiębiorców u których w ciągu ostatnich 3 lat zaistniały wypadki przy pracy. 
Szkolenie odbyło się   w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim. Szkolenie 
przybliżyło tematykę wypadków przy pracy oraz postępowania powypadkowego. Pytania 
uczestników dotyczyły obowiązków pracodawcy związanych z postępowaniem powypadkowym, 
kwalifikacją wypadku oraz prowadzeniem dokumentacji. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymali 
materiał pomocniczy w postaci Listy Kontrolnej z komentarzem. Umożliwia ona stworzenie 
harmonogramu niezbędnych prac dostosowawczych w zakładzie pracy. Pracodawcom zostały 
przekazane wydawnictwa PIP, między innymi: „ABC BHP. Informator dla pracodawców”, „Prawo 
pracy. Informator”. 

W maju przedstawiciele OIP w Warszawie z Oddziału w Radomiu, w ramach współpracy 
informacyjno - promocyjnej kampanii "Zanim podejmiesz pracę", uczestniczyli w Dniu Otwartym 
organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Radomiu. Podczas Targów Pracy 
udzielano porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Dla 
uczestników prowadzono dystrybucję wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy. 

Na wniosek Prezesa Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA) w siedzibie OIP 
w Warszawie zostało zorganizowane szkolenie, pt. „Dobre praktyki zatrudniania dzieci na planie 
zdjęciowym”, które zakresem obejmowało powierzanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 
dzieciom poniżej 16 roku życia. Było to kolejne spotkanie skierowane do podmiotów 
prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, czy reklamową. Podczas szkolenia, omawiane 
i wyjaśniane były zagadnienia związane z zatrudnianiem dzieci poniżej 16 roku życia, zarówno 
dotyczące strony prawnej oraz technicznego bezpieczeństwa pracy, co miało na celu wpłynięcie 
na świadomość prawną producentów audiowizualnych.  

Współpraca z sądami  polegała na udziale inspektorów pracy jako oskarżycieli publicznych,  
w postępowaniach sądowych w charakterze świadków oraz na udostępnianiu sądom 
dokumentacji z kontroli. 
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Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy podejmowane w 2015 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 2015 
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 2015 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 2015r. 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 2015 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 18 119 decyzji w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wśród wymienionych decyzji, aż 
714 nakazywało wstrzymanie prac ze względu na stwarzane bezpośrednie zagrożenie dla życia 
i zdrowia pracowników oraz 210 decyzji skierowania do innych prac 482 osób zatrudnionych 
wbrew obowiązującym przepisom przy pracach niebezpiecznych, wzbronionych lub też 
szkodliwych, a także 113 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 386 decyzje wstrzymujące ich 
eksploatację.  

Dokonanie ogólnej oceny sytuacji w sferze bezpieczeństwa pracy umożliwia analiza danych 
statystyki o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych. W 2015 r. uzyskano informacje od 
pracodawców, organów prokuratury, poszkodowanych oraz ze środków masowego przekazu, 
ogółem o 458 zdarzeniach wypadkowych, które wydarzyły sie na terenie województwa 
mazowieckiego. 

Inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 235 wypadków, w których 
poszkodowanych zostało 255 osób. Wśród zbadanych wypadków było 41 śmiertelnych, 63 
ciężkie. Pośród wszystkich zbadanych wypadków, 17 było wypadkami zbiorowymi, w których 
poszkodowanych zostało 37 osób. 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, 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, utrata kontroli nad maszyną (łącznie z niezamierzonym uruchomieniem) lub 
materiałem obrabianym.  

Z analizy przyczyn zaistniałych zdarzeń wynika, że nadal w strukturze przyczyn badanych 
wypadków dominują przyczyny organizacyjne (43,30%) oraz ludzkie (42,75%). Przyczyny 
techniczne stanowiły natomiast 13,95%. 

Liczba wnoszonych zasadnych skarg pracowniczych obrazuje stan przestrzegania prawa, 
zwłaszcza w sferze przestrzegania przepisów prawa pracy. W roku 2015 zgłoszonych zostało 
8 326 skarg pracowniczych i wniosków organizacji związkowych. Spośród rozpatrzonych skarg 
i wniosków za zasadne lub częściowo zasadne uznano 34,45%. Zakres przedmiotowy skarg na 
przestrzeni ostatnich kilku lat nie ulega zmianie. W dalszym ciągu prawie 40% dotyczyło 
wynagrodzeń za prace i innych świadczeń pieniężnych, około 28,58% stosunku pracy. Nadto 
3,43% zgłoszonych skarg dotyczyło mobbingu i dyskryminacji. 

W wyniku kontroli obejmujących zagadnienia wypłacania pracownikom należności 
ze stosunku pracy stwierdzono, że blisko 22% skontrolowanych pracodawców naruszyło przepisy 
dotyczące wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. 

W roku 2015 niewypłacanie wynagrodzenia za pracę spowodowane było głównie chwilowymi 
bądź długotrwałymi problemami z płynnością finansową kontrolowanych podmiotów 
gospodarczych. Brak środków finansowych spowodowany złą sytuacją ekonomiczną był 
najczęstszym w minionych trzech latach powodem powstawania zaległości w wypłacie 
wynagrodzenia za pracę. 

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 1 059 decyzji nakazujących wypłatę 
wynagrodzenia i innych świadczeń należnych 9 442 pracownikom na łączną kwotę 
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24 028 092,66 zł. Ponadto wydano 181 poleceń, realizowanych w trakcie kontroli, mających na 
celu wypłatę zaległych należności dla 1 315 pracowników na łączną kwotę 1 544 618,70 zł. 

Podczas czynności kontrolnych prowadzonych w zakresie wykonywania pracy i innych zajęć 
zarobkowych przez dzieci do lat 16, stwierdzono iż wiedza i znajomość przepisów w tym zakresie, 
przez podmioty zatrudniające dzieci uległa znacznej poprawie. Uwidocznione jest to znacznym 
wzrostem wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy przez dzieci (wzrost o 68% 
w porównaniu do rokiem 2014), które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. 
Przyczyniła się do tego akcja promocyjna inspektorów pracy – szkolenia, porady telefoniczne. 
nieprawidłowości związane z wykonywaniem pracy lub innych zająć zarobkowych przez dzieci 
ujawnione zostały w nielicznych przypadkach. 

Na wniosek Prezesa Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych (KIPA), 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”. Było to kolejne spotkanie skierowane do 
podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, czy reklamową. W ww. szkoleniu 
brali udział przedstawiciele producentów filmowych i telewizyjnych reprezentujący 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 2015 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. 
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VIII. 
ZAŁĄCZNIKI  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



Załącznik 1a

wstrzymania 
prac

skierowania 
pracowników 
do innych 

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn

nakazujących 
wypłatę 

świadczeń 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OGÓŁEM, w 
tym zakłady o 
zatrudnieniu:

7 714 19 178 714 210 386 1 059 0 4 918 22 070 359

1. 1 - 9 3 987 11 396 521 158 255 336 0 2 400 10 890 143

2.  10 - 49 1 839 5 266 143 29 85 484 0 1 271 6 315 120

3.  50 - 249 1 045 1 812 41 18 24 218 0 729 3 003 66

4 250 i powyżej 843 704 9 5 22 21 0 518 1 862 30

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

2) łączna liczba decyzji inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o PIP;

3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP;

4) łączna liczba poleceń inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP;

Źródło: dane PIP

decyzji 
zaprzestania 

działalności2)
wystąpień3)

wniosków 
w wystąpie-

niach

L I C Z B A 

decyzji

w tym:

       Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. - kontrole i środki prawne
( wg wielkości zatrudnienia )

Wyszczególnienie
kontroli

ogółem1)
poleceń4)





 



Załącznik 1b

wstrzymania 
prac

skierowania 
pracownik. do 
innych prac

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn

nakazujących 
wypłatę 

świadczeń 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OGÓŁEM, w tym: 7 714 19 178 714 210 386 1 059 0 4 918 22 070 359

1. Sektor publicznya) 681 811 6 1 4 8 0 405 1 707 41

ogółem, w tym własność:

'1.państwowa' 271 341 1 0 0 3 0 138 518 12

'2.samorządowa' 374 458 5 1 4 5 0 245 1 135 29

'3.mieszana' 36 12 0 0 0 0 0 22 54 0

2. Sektor prywatnyb) 7 029 18 366 708 209 382 1 051 0 4 512 20 355 318

ogółem, w tym własność:

'4.prywatna krajowa' 5 844 16 408 656 191 338 920 0 3 698 16 927 277

'5.prywatna zagraniczna' 736 975 23 13 26 40 0 528 2 190 29

'6.prywatna mieszana' 449 983 29 5 18 91 0 286 1 238 12

3.
'7.sektor mieszany 
zrównoważony'

3 1 0 0 0 0 0 1 8 0

4. '8.nieokreślona własność' 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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.

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

2) łączna liczba decyzji okręgowych inspektorów pracy  skierowanych na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o PIP.

3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy  skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.
4)  łączna liczba poleceń inspektorów pracy  skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

Źródło: dane PIP 

ogółem1)

( wg form własności )

Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. - kontrole i środki prawne

decyzji 
zaprzestania 

działalności2)
wystąpień3)

wniosków 
w wystąpie-

niach
poleceń4)

L I C Z B A 

decyzji

w tym:Wyszczególnienie
kontroli



 



Załącznik 1c

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. - kontrole i środki prawne

ogółem1) wstrzymania 
prac

skierowania 
pracowników 
do innych 

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn

nakazujących 
wypłatę 

świadczeń 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OGÓŁEM, w tym: 7 714 19 178 714 210 386 1 059 0 4 918 22 070 359

1. 'Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo' 98 267 3 0 5 5 0 80 305 6

2. 'Górnictwo i wydobywanie' 12 30 0 0 0 12 0 10 36 0

3. 'Przetwórstwo przemysłowe' 1 044 3 435 83 30 64 163 0 731 3 136 51

4. 'Wytwarzanie energii' 41 53 0 1 3 0 0 26 81 0

5. 'Dostawa wody' 103 154 0 0 1 4 0 61 286 4

6. 'Budownictwo' 1 491 7 458 566 144 249 323 0 673 2 298 34

7. 'Handel , naprawy' 1 678 3 480 16 20 30 163 0 1 187 5 694 82

8. 'Transport i gospodarka magazyn.' 560 594 10 8 13 83 0 409 1 996 48

9. 'Zakwaterowanie i usługi gastr.' 349 828 5 1 3 15 0 260 1 353 18

10. 'Informacja i komunikacja' 212 141 0 0 0 30 0 119 498 8

11. 'Finanse i ubezpieczenia' 145 91 1 0 0 18 0 113 483 4

12. 'Obsługa rynku nieruchomości' 104 220 10 2 3 7 0 73 349 4

13. 'Działalność profesjonalna' 410 520 5 1 7 70 0 225 1 099 12

14. 'Usługi administrowania' 524 474 8 3 6 56 0 312 1 308 15

15. 'Administracja publiczna' 132 145 0 0 0 5 0 74 275 2

16. 'Edukacja' 253 357 0 0 0 55 0 172 792 26

17. 'Opieka zdrowotna i pomoc społ.' 210 349 0 0 0 3 0 147 796 15

18. 'Kultura, rozrywka i rekreacja' 121 184 6 0 0 3 0 64 293 5

19. 'Pozostała działalność usługowa' 221 396 1 0 2 44 0 178 982 25

20. 'Gospodarstwa domowe' 3 2 0 0 0 0 0 2 7 0

21. 'Organizacje eksterytorialne' 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0

22. 'Działalność nieokreślona' 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Źródło: dane PIP 

   Wyszczególnienie
kontroli

decyzji

w tym:

        ( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )

a) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

poleceń4)

L I C Z B A 

wystąpień3)

wniosków 
w wystąpie-

niach

decyzji 
zaprzestania 

działalności2)



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

2)  łączna liczba decyzji okręgowych inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o PIP;

3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

4) łączna liczba poleceń  inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

Źródło: dane PIP 

j) Organizacje i zespoły eksterytorialne

b) Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja

g) Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca

e) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

i) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

d) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

h) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

c) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle

f) Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna



Załącznik 2a

objętych 
mandatami

objętych 
wnioskami  do 

sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym 
zakłady o 
zatrudnieniu:

8 893 6 256 936 1 701 2 316 261 1 091 42

1. 1 - 9 5 222 3 730 570 922 1 324 166 569 35

2.  10 - 49 2 260 1 667 222 371 612 55 237 2

3.  50 - 249 912 583 107 222 254 29 145 4

4. 250 i powyżej 499 276 37 186 126 11 140 1

Źródło: dane PIP

L I C Z B A 

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

nałożonych 
mandatów

skierowanych 
wniosków do sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r.  

ogółem

( wg wielkości zatrudnienia )

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach

w tym:
Wyszczególnienie



 



Załącznik 2b

objętych 
mandatami

zawartych we 
wnioskach do 

sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym: 8 893 6 256 936 1 701 2 316 261 1 091 42

1. Sektor publicznya) 324 146 15 163 72 9 104 2

ogółem, w tym własność:

'1.państwowa' 110 58 1 51 27 1 37 1

'2.samorządowa' 207 84 14 109 41 8 64 1

'3.mieszana' 7 4 0 3 4 0 3 0

2. Sektor prywatnyb) 8 563 6 109 921 1 533 2 243 252 983 40

ogółem, w tym własność:

'4.prywatna krajowa' 7 293 5 201 832 1 260 1 907 219 792 35

'5.prywatna zagraniczna' 781 537 69 175 199 20 125 1

'6.prywatna mieszana' 489 371 20 98 137 13 66 4

3.
'7.sektor mieszany 
zrównoważony'

3 1 0 2 1 0 1 0

4. '8.nieokreślona własność' 3 0 0 3 0 0 3 0

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 

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r.  

w tym:

nałożonych 
mandatów

skierowanych 
wniosków do sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach

( wg form własności )

Wyszczególnienie

L I C Z B A 

wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

ogółem



 



Załącznik 2c

objętych 
mandatami

objętych 
wnioskami do 

sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym: 8 893 6 256 936 1 701 2 316 261 1 091 42
1. 'Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo' 66 32 10 24 14 6 19 0

2. 'Górnictwo i wydobywanie' 21 21 0 0 4 0 0 0

3. 'Przetwórstwo przemysłowe' 1 165 864 110 191 342 35 115 9

4. 'Wytwarzanie energii' 19 18 0 1 7 0 1 0

5. 'Dostawa wody' 61 50 0 11 22 0 8 1

6. 'Budownictwo' 2 338 1 898 155 285 668 50 190 12

7. 'Handel , naprawy' 1 891 1 238 312 341 460 58 211 8

8. 'Transport i gospodarka magazyn.' 722 585 26 111 214 12 83 3

9. 'Zakwaterowanie i usługi gastr.' 515 321 107 87 122 24 48 1

10. 'Informacja i komunikacja' 183 111 15 57 44 7 36 2

11. 'Finanse i ubezpieczenia' 132 75 5 52 29 4 36 1

12. 'Obsługa rynku nieruchomości' 132 90 8 34 28 3 21 0

13. 'Działalność profesjonalna' 408 259 67 82 89 17 54 1

14. 'Usługi administrowania' 422 251 51 120 96 17 88 2

15. 'Administracja publiczna' 49 21 5 23 13 2 19 1

16. 'Edukacja' 232 124 25 83 52 8 46 0

17. 'Opieka zdrowotna i pomoc społ.' 161 89 9 63 34 5 38 1

18. 'Kultura, rozrywka i rekreacja' 71 33 3 35 15 2 17 0

19. 'Pozostała działalność usługowa' 295 176 24 95 63 8 55 0

20. 'Gospodarstwa domowe' 3 0 2 1 0 1 1 0

21. 'Organizacje eksterytorialne' 0 0 0 0 0 0 0 0

22. 'Działalność nieokreślona' 7 0 2 5 0 2 5 0

Źródło: dane PIP

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r.  

L I C Z B A 

ogółem

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

w tym:

wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

   Wyszczególnienie
nałożonych 
mandatów

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach

        ( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )

skierowanych 
wniosków do 

sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych



Źródło: dane PIP

h)
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

c)
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle

d)
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

i)
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

j)
Organizacje i zespoły eksterytorialne

e)
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

a)
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

b)
Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja

f)
Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna

g)
Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca



 


