
 
 

 

 





 

Warszawa, dnia 28 lutego 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie roczne z działalności  

Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Warszawie w 2012 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

I. WPROWADZENIE 

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru  

i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa 

i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia  

i innej pracy zarobkowej na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 

Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2012 r., poz. 404). PIP podlega Sejmowi. Nadzór nad Państwową 

Inspekcją Pracy sprawuje Rada Ochrony Pracy.  

Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny Inspektor Pracy, powołany przez 

Marszałka Sejmu. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie (w dalszej części materiału oznaczony 

jako OIP Warszawa) jest jednym z 16 okręgowych inspektoratów pracy. Kieruje nim 

okręgowy inspektor pracy przy pomocy zastępców, tj. zastępcy ds. nadzoru oraz zastępcy 

ds. prawno – organizacyjnych.  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie zakresem swojej właściwości 

terytorialnej obejmuje cały obszar województwa mazowieckiego. W jego skład, poza 

siedzibą w Warszawie, wchodzi pięć oddziałów znajdujących się w: Ciechanowie, 

Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.  
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Wskazana struktura organizacyjna zapewnia dostęp zainteresowanych usługami 

urzędu, zarówno w procesie kontroli jak i korzystania z poradnictwa prawnego. W 2012 

roku były a w 2013 roku będą nadal prowadzone przez kierownictwo działania 

zmierzające do pozyskania nieruchomości z zasobów Skarbu Państwa w trwały zarząd, 

przeznaczonych na siedziby okręgu i oddziałów.  W OIP Warszawa, na dzień 

31.12.2012r., było zatrudnionych 154 inspektorów pracy nadzorujących teren Okręgu, 

przy czym czynności kontrolne wykonywało 151 osób z uprawnieniami nadzorczo – 

kontrolnymi. 

Na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie usytuowana 

jest największa liczba siedzib, central i organów założycielskich firm polskich  

i zagranicznych, a także mieszczą się najważniejsze urzędy w Polsce (Sejm i Senat, 

ministerstwa, itp.). 

Dane GUS z początku 2012 roku wskazują, że na terenie OIP Warszawa jest 

zarejestrowanych ponad 699 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi 17,6% 

podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Na jednego inspektora OIP Warszawa przypada 

do nadzoru średnio ponad 4.540 zakładów. 
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Należy zauważyć, że województwo mazowieckie dominuje w kraju zarówno pod 

względem powierzchni, jak i ludności. Obejmuje  największy obszar państwa tj. 11,4 % 

powierzchni kraju. Jest zamieszkałe przez największą liczbę osób tj. 5,2 mln, co stanowi 

13,7% ludności kraju. Głównym skupiskiem ludności jest aglomeracja warszawska, 

skupiająca 27 % ogółu ludności województwa. Zamieszkuje ją około 2,2 mln osób.  

W 2012 roku funkcjonowało tu 50,8 % ogółu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych  

w województwie. 

Teren działania OIP Warszawa charakteryzuje się ponadto największą liczbą 

zatrudnionych osób. Według danych GUS współczynnik aktywności zawodowej  

w województwie wyniósł 50,1 % w I kwartale  2012 roku, co oznacza, że ponad 1,5 mln 

osób było czynnych zawodowo. 

Występuje tu również zjawisko migracji zarobkowej osób pochodzących z innych 

regionów kraju. Należy zauważyć, iż Warszawa ma najniższy wskaźnik bezrobocia 

wynoszący 4,4% na koniec grudnia 2012 r. W skali całego Okręgu dodatkowo warto 

podkreślić, że bezrobocie na Mazowszu kształtuje się na poziomie 10,8 %, według 

danych GUS na koniec grudnia 2012 r. Jest to drugi wynik w kraju. Niższe bezrobocie – 

9,9% odnotowano tylko w województwie wielkopolskim. Średnia stopa bezrobocia w kraju, 

za ten okres, kształtowała się na poziomie 13,4%.  

Na terenie działania OIP Warszawa więcej osób zatrudnionych jest  

w sektorze prywatnym (80%) niż w sektorze publicznym (20%). Zatrudnienie  

w poszczególnych branżach kształtuje się następująco: 

 transport i gospodarka magazynowa (19,6%), 

 handel, naprawa pojazdów (22,6%), 

 przemysł (24,0%), 

 administrowanie i działalność wspierająca (6,9%), 

 budownictwo (7,6%), 

 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (4,9%), 

 pozostałe sekcje (14,4%). 

W znaczącej większości (pod kątem formy własności) działają tu firmy prywatne,  

a szczególnie małe firmy zatrudniające do 9 pracowników.  

Najwięcej jest podmiotów gospodarczych zajmujących się handlem i naprawą 

samochodów (26,8%), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (12,2%), 

budownictwem (10,1%) oraz przemysłem (8,8 %).  

 

II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO – NADZORCZA 
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Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie przeprowadzał w okresie 

sprawozdawczym  czynności w zakresie przyjętym w harmonogramie. Realizowano 

działania kontrolne i prewencyjne zawarte w „Programie działania Państwowej Inspekcji 

Pracy na 2012 rok”. Wspomniane powyżej zadania miały charakter jednorocznych, 

długofalowych oraz własnych tematów kontrolnych okręgu warszawskiego. 

W 2012 r. na terenie OIP Warszawa liczba przeprowadzonych kontroli przez 

inspektorów pracy utrzymała się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym. Wzrosła   

o 10% liczba kontroli zbiorowych, w których uczestniczyło co najmniej dwóch inspektorów 

pracy. Najczęściej kontrolowanymi podmiotami były prowadzące działalność w zakresie: 

 handlu i napraw (22,2% objętych kontrolą pracodawców), 

 budownictwa oraz budownictwa ogólnego i inżynierii lądowej (16,9% objętych 

kontrolą pracodawców), 

 przetwórstwa przemysłowego (12,4% objętych kontrolą pracodawców). 

Podczas kontroli u tych podmiotów wydano najwięcej decyzji (77,6% ogółu decyzji, 

w tym 6,8% decyzji płatniczych) i wniosków wystąpień (ok. 58% wszystkich wystawionych 

wniosków w wystąpieniach), aby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. 

W 2012 r. przeprowadzono największą liczbę kontroli w firmach prywatnych 

(92,6% wszystkich kontroli) oraz w małych firmach zatrudniających do 9 pracowników 

(54,4% przeprowadzonych kontroli). Inspektorzy pracy wydali w zakładach 

zatrudniających do 9 pracowników – 57,8% decyzji wskutek stwierdzonych 

nieprawidłowości, a w zakładach zatrudniających powyżej 50 pracowników wydano 11,1% 

decyzji. Zaznaczyć trzeba, że OIP Warszawa objął w 2012 r. wzmożoną kontrolą 

pracodawców, u których najczęściej dochodzi do łamania praw pracowniczych. 

Potwierdzeniem tego są decyzje dotyczące wypłaty wynagrodzenia lub innego 

świadczenia związanego z pracą, wydane przez inspektorów pracy podczas kontroli 

podmiotów gospodarczych, w sytuacjach gdy niewypłacone wynagrodzenie za pracę, lub 

inne świadczenie należne pracownikowi za pracę, miało charakter bezsporny – na łączną 

kwotę 30 914 722 zł.   

W 2012 r. na terenie OIP Warszawa zostało wydanych łącznie  

o 71% więcej decyzji płatniczych, na kwotę świadczeń wyższą o prawie 58%, niż  

w 2011 roku.   

Niestety, świadczy to o tym, że w porównaniu z rokiem 2011 pogorszyła się 

koniunktura gospodarcza w kraju, a co za tym idzie, wiele podmiotów gospodarczych jest 

w gorszej kondycji finansowej. Można postawić tezę, że podmioty te skłonne są do 
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oszczędności również w sferze odnoszącej się do bezwzględnych obowiązków wobec 

zatrudnionych. 

Podczas przeprowadzanych kontroli inspektorzy pracy w 2012 r. wydali o 1% 

mniej  wniosków w wystąpieniach, w związku z wykryciem nieprawidłowości związanych  

z nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy, w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

Nieprawidłowości te w głównej mierze dotyczyły: niewypłacenia świadczeń należnych 

pracownikowi, ewidencji czasu pracy, prowadzenia akt osobowych i w zasadzie nakładały 

się z nieprawidłowościami zgłaszanymi w skargach pracowniczych. 

W skontrolowanych zakładach inspektorzy pracy stwierdzali między innymi 

następujące nieprawidłowości: 

 w przygotowaniu do pracy pracowników (brak lub niewłaściwie 

przeprowadzone szkolenia pracowników z zakresu bhp, badania lekarskie 

dopuszczające pracownika do pracy, niedostateczne przygotowanie zawodowe 

pracowników do wykonywanej pracy), 

 w wynagrodzeniu za pracę, 

 dotyczące czasu pracy. 

 W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. inspektorzy pracy 

przeprowadzili 8 147  kontroli u 6 458 pracodawców w trakcie których ujawnili 8 610 

wykroczeń. Ogółem ukarano, lub wnioskowano o ukaranie, 3 436 sprawców wykroczeń 

(przeciwko 311 osobom skierowano wnioski o ukaranie do sądu, 2 146 sprawców 

wykroczeń ukaranych zostało mandatami karnymi, a w stosunku do 979 sprawców 

zastosowano środki wychowawcze). Najczęściej występującymi wykroczeniami były 

naruszenia prawa w zakresie: funduszu pracy, wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy, 

badań lekarskich i szkoleń bhp. W wyniku zastosowania postępowania mandatowego 

łącznie ukarano 2 146 osoby na kwotę 2 662 750 zł za 5 675 wykroczeń. 

 Z uwagi na szybkość postępowania mandatowego oraz celowość  

i nieuchronność kary, postępowanie to należy ocenić pozytywnie. Dodatkowym atutem 

postępowania mandatowego jest możliwość wymierzenia kary grzywny w wysokości 

nawet 5 000 zł, czyli kary znacznie przekraczającej wysokość kar wymierzanych  

w postępowaniu sądowym.  

 Działania OIP Warszawa zdominowane są przez fakt, iż Warszawa i jej okolice  

są najprężniej rozwijającym się ośrodkiem w Polsce. W stosunku do dużych placów 

budów stosowane są zwiększone działania prewencyjne. Duża ilość zakładów pracy  

i inwestycji na tym terenie ma wpływ na liczbę wypadków. W roku 2012 duża część 

działań Okręgu związana była z odbywającymi się, między innymi na obszarze 
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Warszawy, Mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Czynności w szczególności 

ukierunkowano na strefy kibica, gdzie istniało duże prawdopodobieństwo możliwych 

naruszeń prawa, a tym samym również zagrożeń skierowanych nie tylko na pracowników, 

ale i na osoby korzystające z tych stref. 

Podstawowym celem przeprowadzanych kontroli było to, aby następowała ciągła 

poprawa warunków pracy i stanu praworządności. W związku z tym OIP Warszawa 

przeprowadzał kontrole na wniosek różnych podmiotów, jak i współpracował w trakcie 

kontroli z podmiotami funkcjonującymi w obszarze ochrony pracy, między innymi takimi 

jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna, policja, prokuratura, Państwowy Nadzór Budowlany, 

związki zawodowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd 

Dozoru Technicznego i Straż Pożarna.  

Wyżej wymieniona współpraca polegała zarówno na przeprowadzaniu wspólnych 

kontroli, jak i informowaniu o wynikach dokonanych ustaleń. W 2010 r. zawarto  

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych porozumienie regulujące zasady współpracy, co 

zaowocowało licznymi spotkaniami grup roboczych pozwalającymi uściślić zasady 

współpracy. Prace w tym zakresie trwały także w 2011 r. i 2012 r., co przyczyniło się do 

zwiększenia skuteczności obydwu instytucji w walce z patologicznymi zjawiskami 

występującymi na pograniczu kompetencji ZUS i PIP.  

Związki zawodowe współpracowały z organami Państwowej Inspekcji Pracy 

zarówno na poziomie zakładu, jak i w ramach wymiany informacji na szczeblu Okręgowy 

Inspektor Pracy – Zarządy Wojewódzkie. Współpraca z partnerami społecznymi była 

między innymi kontynuowana na szczeblu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.  

W pracach tego organu okręgowy inspektor pracy, lub osoba przez niego upoważniona, 

brał udział w posiedzeniach przez cały 2012 r. Zaowocowało to także współpracą  

z innymi członkami WKDS, a tym samym szybką wymianą informacji pomiędzy 

instytucjami na temat sytuacji w województwie mazowieckim. To z kolei pozwoliło na 

właściwą reakcję OIP  Warszawa na zjawiska występujące lub związane z rynkiem pracy 

oraz na koncentrowanie czynności organów w obszarze zagrożonym 

nieprawidłowościami. W szczególności należy wskazać na działania podjęte w związku  

z niepokojami w środowisku nauczycieli, wynikającymi z braku realizacji wcześniej 

zawartych porozumień, między innymi  w zakresie środków motywacyjnych.  

     

Zgodnie z przyjętym „Programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 

2012” w OIP Warszawa zostały zrealizowane między innymi następujące tematy: 
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1. Analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.  

Inspektorzy pracy, ze zgłoszonych w 2012 roku 387 wypadków, zbadali 

okoliczności i przyczyny 122 wypadków, gdzie poszkodowanych zostało 138 osób. 

 

 

 

 Liczba zgłoszonych Liczba zbadanych 

Wypadków poszkodowanych Wypadków poszkodowanych 

Śmiertelne 104 107 13 13 

Ciężkie 142 148 78 78 

Zbiorowe 53 131 14 30 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wg wybranych działów 

gospodarki. 

 

Dział gospodarki 

Liczba poszkodowanych 

2010 2011 2012 

Budownictwo 51 90 66 

Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem 
handlu pojazdami samochodowymi, 
motocyklami 

13 16 11 

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw 
sztucznych 

8 7 5 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 1 5 1 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i 
powszechne ubezpieczenie zdrowotne 

32 5 0 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych z 
wyłączeniem maszyn i urządzeń  

9 5 7 

Transport lądowy, transport rurociągowy 21 4 8 

 

Badając okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy inspektorzy pracy ustalili,  

że najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy były:  
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 44,97% przyczyn leżało po stronie organizacji pracy polegającej na 

niewłaściwej eksploatacji czynnika materialnego oraz stanowisk pracy;  

 43,34% 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;  

 11,68% to przyczyny techniczne, takie jak: wady konstrukcyjne lub niewłaściwe 

rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego oraz wady 

materiałowe. 

Na podstawie analizy danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy 

należy rozważyć podjęcie działań legislacyjnych w celu dalszego zmniejszenia liczby 

wypadków przy pracy, zgodnie ze strategią przyjętą przez Unię Europejską. Wskazanym 

byłoby wystąpienie z inicjatywą zmiany obecnych zapisów Kodeksu pracy, a mianowicie: 

 art. 23711 §1, zobowiązującego pracodawców do tworzenia służby bhp przy 

zatrudnieniu powyżej 100 pracowników (poprzednio – powyżej 10), 

 art. 23712, dotyczącego powołania komisji bhp przy zatrudnieniu powyżej 250 

pracowników (poprzednio powyżej 50). 

Kontrole dotyczące sprawdzenia przestrzegania przez pracodawców przepisów 

rozporządzenia w sprawie badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

przeprowadzono w 114 zakładach pracy, w trakcie których przebadano 268 dokumentacji 

związanych z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków. Inspektorzy pracy 

przeanalizowali 24 protokoły powypadkowe sporządzone przez zespoły badające 

okoliczności i przyczyny wypadków w pracy w których nie uznano zdarzenia za wypadek 

przy pracy.  

 

Efekty przeprowadzonych kontroli zestawiono w formie poniższej tabeli: 

Lp. Uzyskane efekty 
Liczba zakładów,  

w których uzyskano 
efekty 

Liczba 
pracowników, 
których efekt 

dotyczy 

1. 
Założono rejestry wypadków 
przy pracy 

1 1 

2. 
Ustalono przyczyny które 
doprowadziły do wypadku 

8 265 

3. 
Ustalono przyczyny 
adekwatne do okoliczności 

32 32 



 10 

4. 
Przedstawiono wnioski 
profilaktyczne 

22 31 

5. 
Powołano zespół 
powypadkowy zgodnie z 
rozporządzeniem 

5 8 

6. Niezwłocznie przystąpiono do 
badania wypadku przy pracy 

4 4 

7. 

Sporządzono protokół 
powypadkowy z ustalonymi 
okolicznościami i przyczynami 
wypadku przy pracy 

1 1 

 

Wyniki prowadzonych kontroli oraz sporządzone ankiety tematyczne pozwalają na 

wyciągnięcie następujących wniosków:  

Zdecydowanie najwięcej nieprawidłowości stwierdzono przy ustalaniu okoliczności 

i przyczyn wypadków. Wśród powyższych nieprawidłowości dominują: 

 ustalenie przyczyn nieadekwatnych do okoliczności wypadku, 

 nieprzedstawienie wniosków profilaktycznych, 

 nieustalenie przyczyn, które doprowadziły do wypadku, 

 nieprawidłowy skład zespołu powypadkowego, 

 nieprzystąpienie niezwłocznie do badania, przez zespół powypadkowy, 

okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, 

 niesporządzenie protokołu powypadkowego przez zespół powypadkowy, 

 nieprowadzenie przez pracodawcę rejestru wypadków przy pracy. 

 

2. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.  

W analizowanym zakresie, w 2012 roku, łącznie przeprowadzono 153 kontrole  

u 133 pracodawców. W kontrolowanych zakładach pracowało 26 639 osób, natomiast 

zatrudnionych było 13 941, w tym: 5 939 kobiet, 67 młodocianych i 6 886 osób 

niepełnosprawnych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli do realizacji skierowano 332 zarządzenia,  

w tym  129 decyzji ustnych i 203 decyzje na piśmie, dotyczące 3 641 pracowników,  

z czego: 

 191 decyzji podlegających wykonaniu, 

 1 decyzję dotyczącą ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, 
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 108 wniosków w 46 wystąpieniach, dotyczące 1 038 pracowników. 

Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy zdefiniowali  

3 wykroczenia przeciwko prawom pracownika, z nałożeniem mandatu kredytowego na 

kwotę 2 000 zł, a także zastosowano trzy środki wychowawcze z trzema wykroczeniami 

przeciwko prawom pracownika. 

Należy zauważyć, że w 2012 r. ilość przeprowadzonych kontroli, w badanym 

zakresie, zwiekszyła się o 11,7 % w stosunku do roku ubiegłego, przy zmniejszeniu ilości 

kontroli zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej, w tym zakładów 

aktywności zawodowej. W 2012 roku 47 zakładów utraciło status zakładu pracy 

chronionej, głównie z powodu nieosiągnięcia wskaźników zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 50% ogółu zatrudnionych, w tym co najmniej 

20 % ogółu zatrudnionych osób zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia 

niepełnosprawności. 

 

 

 

 

 

Poniższe zestawienie obrazuje ilość skierowanych do realizacji środków prawnych 

w latach 2010 – 2012, w stosunku do ilości wykonanych kontroli w badanym temacie:  

 
Rok 

Ilość 
kontroli 

Skierowane do wykonania i realizacji środki prawne: 

decy
zje 

wnio
ski 

ra 
zem 

Ilość środków prawnych/do ilości 
kontroli 

2010 r. 208 362 135 497 2,39 

2011 r. 137 221 110 331 2,42 

2012 r. 153 332 108 440 2,88 

 
Z powyższego zestawienia wynika, że ilość skierowanych do wykonania i realizacji 

środków prawnych, w stosunku do ilości przeprowadzonych kontroli, jest nadal duża. 

Współczynnik ten, w ostatnich trzech latach, kształtował się odpowiednio: 

 2,39 środków prawnych na jedną kontrolę w 2010 r. 

 2,42 środków prawnych na jedną kontrolę w 2011 r. 

 2,88 środków prawnych na jedną kontrolę w 2012 r. 

Zestawienie to wskazuje na fakt obniżania się stanu bezpieczeństwa i higieny 

pracy w badanym zakresie, w odniesieniu do lat ubiegłych. Celowym jest więc dalsze 

prowadzenie działań organizacyjno - prawnych i prewencyjnych, nakierowanych na 

zwiększenie poprawy warunków zatrudniania osób niepełnosprawnych, zarówno  
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w obszarze kontrolno - nadzorczym jak i też w obszarze profilaktyczno – prewencyjnym. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadzone kontrole wskazują na 

występowanie naruszeń prawa pracy, w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy, zarówno w zakładach pracy chronionej, jak i w zakładach ubiegających się 

o nadanie statusu i przystosowujących miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Wskazane jest kontynuowanie nadzorowania tego zagadnienia, gdyż występuje dalsze 

zapotrzebowania na pracę w tej grupy społecznej. 

 

3. Kontrole robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych – zagrożenia  

o charakterze publicznym. 

 W 2012 roku, na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, 

przeprowadzono w ww. zakresie ogółem 103 kontrole u 101 przedsiębiorców. 

Głównym źródłem informacji o tego typu zagrożeniach są osoby postronne. 

Rosnąca świadomość społeczeństwa, wzmacniana naszymi kampaniami, powoduje że 

trafnie oceniają właściwość rzeczową naszej instytucji (coraz rzadsze są zgłoszenia  

z prośbą o pomoc w sprawach poza naszymi kompetencjami). Nie wszystkie jednak 

kontrole potwierdzają  problemy zgłoszone przez osoby postronne, często stan faktyczny 

okazuje się być zgodny z przepisami i wskazuje raczej na pewne niedogodności niż na 

poważne zagrożenia. Należy jednak podkreślić, że co najmniej 80% zgłoszonych 

zagrożeń jest potwierdzanych przez inspektorów w przeprowadzonych przez nich 

kontrolach. 

Wiele interwencji jest zależnych od warunków pogodowych – w 2012 r., w okresie 

zimowym, mało było zgłoszeń dotyczących temperatury, czego wyrazem jest niska ilość 

nieprawidłowości – równa 15, dotyczących temperatury, uwidoczniona w danych 

statystycznych. 

Źródłem informacji dla OIP Warszawa są niekiedy środki masowego przekazu lub 

sami dziennikarze, którzy przejawiają zainteresowanie działaniami PIP. 

          W wyniku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów, związanych  

z występującymi nieprawidłowościami w omawianym zakresie, inspektorzy pracy nałożyli 

47 mandatów na kwotę 53 900 zł, ujawniając 149  wykroczeń. 

W następstwie wykonania decyzji nakazowych, wydanych przez inspektorów pracy  

w związku z przeprowadzonymi kontrolami, wyeliminowano 380 nieprawidłowości 

powodujących zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników, jak również osób 

postronnych, nieuczestniczących w procesach pracy.  
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Z przeprowadzonych kontroli wynika że, tak jak w zeszłym roku, najwięcej 

nieprawidłowości inspektorzy pracy stwierdzili podczas wykonywania prac elewacyjnych. 

 

4. Przestrzeganie uprawnień związanych z rodzicielstwem.  

Realizując te zagadnienia inspektorzy pracy OIP Warszawa w 2012 r. 

przeprowadzili kontrole na terenie zakładów pracy, które zatrudniały ogółem 904 kobiety. 

Łączna liczba osób wykonujących pracę na rzecz kontrolowanych podmiotów wynosiła 

1499 osoby. Były to zakłady prowadzące działalność głównie w zakresie handlu i usług. 

Nieprawidłowości w zakresie przestrzegania uprawnień pracowniczych związanych  

z rodzicielstwem stwierdzono w  33,3 % objętych kontrolą zakładach pracy. 

Pracodawcy jako przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości wymieniają trudną 

sytuację finansową - kryzys.  

Inspektorzy pracy uważają, że przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest 

świadome łamanie przepisów z jednej strony, z drugiej zaś nieznajomość przepisów oraz 

niewłaściwa organizacja pracy i niedostateczna obsada kadrowa. 

W okresie ostatnich kilku lat liczba pracodawców naruszających przepisy 

dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem utrzymuje się na niskim 

poziomie. Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono na terenie zakładów w branżach 

handlu i usług.  

Z uwagi na społeczną wagę omawianej problematyki zaproponowano podjęcie 

działań legislacyjnych, mających na celu uregulowanie lub doprecyzowanie przepisów 

które, w zakresie stwierdzonym w trakcie kontroli pracodawców, nie odnoszą się, bądź 

występują w sprzeczności, w obowiązującym stanie prawnym, np.:   

 ochrona trwałości stosunku pracy pracownika, który wniósł do pracodawcy 

wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego, 

 uregulowanie w przepisach kodeksu pracy kwestii udzielania urlopu 

macierzyńskiego w przypadku porodu w okresie do 22 tygodnia ciąży. 

 

5. Kontrole w zakładach zatrudniających pracowników młodocianych. 

Inspektorzy pracy OIP Warszawa, w 2012 r., skontrolowali w zakresie zatrudniania 

pracowników młodocianych, 42 zakłady pracy. Zatrudniały one ogółem 160 pracowników 

młodocianych. Łączna liczba osób wykonujących pracę na rzecz kontrolowanych 

podmiotów wynosiła 762 osoby (w tym umowy cywilnoprawne). Były to podmioty 

prowadzące działalność w zakresie: produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych, usług 

fryzjerskich, handlu, mechaniki pojazdowej, gastronomii, budownictwa oraz innych usług. 
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Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości należą te o charakterze formalnym 

tj. brak wykazów: stanowisk i rodzajów prac wzbronionych pracownikom młodocianym,  

stanowisk i prac wzbronionych dozwolonych pracownikom młodocianym w celu 

przygotowania zawodowego, ewidencji pracowników młodocianych. Następnie, pod 

względem częstotliwości, występowały nieprawidłowości dotyczące szeroko ujętego 

zagadnienia przestrzegania czasu pracy pracowników, w szczególności polegające na: 

nieprowadzeniu ewidencji czasu pracy w ogóle oraz przy pracach wzbronionych,  a także 

nierzetelności przy jej prowadzeniu. Kolejną stwierdzaną nieprawidłowością, pod 

względem częstotliwości, jest brak programu szkolenia zawodowego pracowników  

i jego nierealizowanie. Stwierdzono również nieprawidłowości polegające  

m. in. na dopuszczaniu do pracy pracownika młodocianego przed wydaniem 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym 

stanowisku, a także dopuszczaniu do pracy przed przeszkoleniem wstępnym BHP 

(zarówno w zakresie instruktażu ogólnego, jak i stanowiskowego), niepoinformowaniu 

przedstawicieli ustawowych młodocianego o ryzyku zawodowym oraz zasadach ochrony 

przed zagrożeniami. 

W wyniku analizy dokumentacji pokontrolnej obserwujemy, względem roku 

ubiegłego, że stan przestrzegania prawa w obszarze zatrudniania młodocianych  

w niektórych obszarach uległ poprawie, jednocześnie pogarszając się w innych. 

Generalnie możemy zaobserwować wzrost liczby wydanych środków prawnych oraz kwot 

nałożonych grzywien. Na uwagę  zasługuje fakt wyższego poziomu realizacji środków 

prawnych wydanych przez inspektorów pracy, wynikający z przesłanych informacji  

i przeprowadzonych rekontroli. 

Z uwagi na szczególną wagę społeczną problemów dotyczących zatrudniania 

młodocianych, jak również aspekt wychowawczy, niezbędne jest kontynuowanie kontroli  

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby rekontroli wydanych środków prawnych  

w zakładach pracy kontrolowanych w latach ubiegłych. Istotne również jest 

zintensyfikowanie działań o charakterze prewencyjnym poprzez wprowadzenie nowych 

programów. 

 

6. Kontrole legalności zatrudnienia. 

Realizując temat T013, inspektorzy pracy przeprowadzili w 2012 roku 1 339 

kontroli u pracodawców i przedsiębiorców. Podczas kontroli inspektorzy sprawdzili 

wypełnianie przez pracodawców swoich obowiązków w stosunku do 7 814 zatrudnionych. 

W zakresie potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków zawartej z pracownikami umowy 
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o pracę stwierdzili, że obowiązki te nie zostały spełnione lub uchybione stosunku do 281 

pracowników. 

Sprawdzając wypełnianie przez bezrobotnych ich obowiązków informacyjnych 

względem organu rejestrującego bezrobotnych, stwierdzono, że z 649 bezrobotnych 

objętych kontrolami 17 z nich obowiązku tego nie wypełniło, zaś 10 dokonało stosownych 

zawiadomień uchybiając jednakże przepisom obowiązującym w tym zakresie. 

W wyniku kontroli zarejestrowano 45 przypadków niezgłoszenia zatrudnionych, 

mimo obowiązku, do ubezpieczeń społecznych oraz wykazano zaległości względem ZUS  

na kwotę 13 070 zł. 

 Sprawdzenie wypełniania obowiązków płatników składek na Fundusz Pracy 

ujawniło, że na 13 980 zobowiązań w tym zakresie, nie odprowadzono składek od 788 

osób, na kwotę łączną 98 841 zł. Wykazano również, że od 2 677 osób składki na 

Fundusz Pracy zostały zrealizowane nieterminowo. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, inspektorzy dwukrotnie kierowali do 

właściwych prokuratur zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 

kontrolowanych przedsiębiorców. 

W wyniku działań kontrolnych, a także skierowanych do podmiotów 

skontrolowanych środków prawnych, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji 

Pracy: 

 331 zatrudnionym potwierdzono na piśmie rodzaj i warunki zawartej umowy  

o pracę, 

 73 zatrudnionym potwierdzono zatrudnienie umową o pracę w miejsce zawartej 

dotychczas umowy cywilnoprawnej,  

 337 zatrudnionych zgłoszono do ubezpieczeń społecznych, 

 wpłacono 102 253 zł zaległych składek na konto Funduszu Pracy  

za 564 zatrudnionych,  

 wpłacono 11 887 zł tytułem zaległych składek na ubezpieczenia społeczne,  

na właściwe konta ZUS. 

Utrudnienia z jakimi inspektor pracy może spotkać się w zakresie ustalania 

stosunku pracy to istniejące przepisy prawa, zezwalające na szerokie nadużywanie umów 

cywilnoprawnych w tych sektorach, w których najczęściej dochodzi do powierzania 

nielegalnej pracy. Do tych stref zaliczyć można: budownictwo oraz usługi ochrony osób  

i mienia. W pozostałych sektorach gospodarki łatwiej jest zdefiniować rodzaj wykonywanej 

pracy, celem przypisania jej właściwego stosunku prawnego, np. w handlu, hotelarstwie, 

gastronomii – gdzie podporządkowanie w procesach pracy oraz osobiste zobowiązanie do 
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jej świadczenia w ściśle określonym miejscu jest w miarę łatwe do sprawdzenia.  

Stan prawny związany z ustaleniem formy zatrudnienia, mimo licznych w roku 2012 

głosów i opinii różnych środowisk zawodowych i społecznych, nie uległ zmianie, a tym 

samym nie zmieniły się też instrumenty prawne wpływające na zwiększenie możliwości 

skutecznego działania inspektorów pracy. 

 

7. Kontrole legalności zatrudnienia, w tym kontrola innej pracy zarobkowej, oraz 

wykonywania pracy przez cudzoziemców.  

W roku 2012 inspektorzy OIP Warszawa przeprowadzili 410 kontroli w zakresie 

kontroli legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców. Sprawdzając legalność pobytu łącznie 2 339 cudzoziemców na terytorium 

RP, która jest nieodzownym elementem legalnej pracy, ujawnili pojedyncze przypadki 

zatrudniania obcokrajowców, którzy bezprawnie przebywali w naszym kraju, lub że ich 

podstawa pobytu nie upoważniała ich do wykonywania pracy. 

Najczęstszymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas realizacji tematu T014 było: 

 nieterminowe opłacenie składek na Fundusz Pracy – 238 stwierdzonych 

przypadków, 

 nieopłacenie wymaganych składek na Fundusz Pracy - łącznie od 110 

cudzoziemców (na kwotę łączna 24 656 zł), 

 wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę – dot. 41 cudzoziemców, 

 wykonywanie pracy niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu na 

pracę – dot. 33 cudzoziemców, 

 nieuwzględnienie w umowie z cudzoziemcem innych warunków (o których 

mowa w art. 88c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – 

dot. 19 cudzoziemców, 

 nieuwzględnienie w umowie z cudzoziemcem warunków zawartych we wniosku  

o wydanie zezwolenia na pracę dotyczących wysokości wynagrodzenia – dot. 

17 cudzoziemców 

 niezgłoszenie cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych, 

 niezawarcie z cudzoziemcem umowy o pracę w formie pisemnej lub 

niepotwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków umowy, najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia pracy – dot. 14 cudzoziemców. 

Kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy 

przez cudzoziemców, w roku 2012 nie wykazały pojawiania się nowych zjawisk, 

problemów i tendencji w tym obszarze kontroli. Analogicznie jak w roku ubiegłym 
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dominowały naruszenia związane z brakiem wymaganego zezwolenia na pracę przez 

cudzoziemców. W stosunku do roku ubiegłego zauważa się jednak wzrost naruszeń 

polegających na nieopłacaniu składek na Fundusz Pracy, przy jednoczesnym spadku 

naruszeń przepisów w zakresie zgłaszania cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych. 

Co do przyczyn nielegalnego zatrudnienia, te wydają się być niezmienne od lat,  

ze strony cudzoziemców jest to brak możliwości uzyskania dobrej, płatnej pracy zgodnie  

z posiadanymi kwalifikacjami i jej poszukiwanie poniżej warunków, jakie otrzymałby 

obywatel polski, co ze strony podmiotów zatrudniających może stanowić silny czynnik 

decydujący o zatrudnieniu cudzoziemca, celem realizacji swoich planów gospodarczych 

po niższych kosztach. 

Faktem jest również to, że nielegalne zatrudnienie w tak szerokim ujęciu,  

jaki definiuje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie jest tożsame  

z pojmowaniem tej kwestii przez podmioty zatrudniające cudzoziemców oraz nich 

samych. Uchybienia wynikają często z błędu służb księgowych pracodawcy  

np. w zakresie odstępstwa od warunków wydanego dla cudzoziemca zezwolenia na pracę 

– niewielkie nawet różnice w stawce wynagrodzenia powodują, iż pracę cudzoziemca 

uważa się za nielegalną z całymi konsekwencjami określonymi w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co nie pozostaje bez wpływu na jego dalszy pobyt 

w granicach RP. 

Większość przypadków stwierdzonej nielegalnej pracy miało związek  

z nieprzestrzeganiem warunków zezwoleń na pracę, poprzez ich modyfikacje niezgodnie  

z przepisami ww. ustawy. W ocenie inspektorów pracy, jak i samych zatrudniających, było  

to skutkiem nieznajomości przepisów prawa w tym zakresie. 

W roku 2012 przeprowadzono, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej 

NOSG,  13 kontroli w zakresie legalności zatrudniania cudzoziemców i wykonywania innej 

pracy zarobkowej. Z funkcjonariuszami policji przeprowadzono 1 wspólną kontrolę.  

W wyniku  kontroli przeprowadzonych w ramach realizacji tematu T014, w 48 

przypadkach zaistniała konieczność poinformowania Wojewody Mazowieckiego  

o naruszeniu przepisów w zakresie legalności zatrudniania cudzoziemców. Ponadto,  

w czterech przypadkach poinformowano Zakład Ubezpieczeń Społecznych  

o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ubezpieczeń społecznych, bądź też 

nieprawidłowościach w opłacaniu składek na Fundusz Pracy. W dwóch przypadkach 

poinformowano również Urzędy Skarbowe o sprawach wchodzących w ich właściwość 

kompetencyjną. 
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Bardzo dobrze układa się współpraca ze Strażą Graniczną, stały kontakt 

telefoniczny i osobisty zapewnia odformalizowanie niektórych procedur, co służy częstej 

wymianie doświadczeń oraz poglądów w konkretnych sprawach, w których brak jest 

jeszcze utartych, bądź jednolitych praktyk organów. Pozwala również na niedublowanie 

kontroli, o które czasami równolegle wnoszą do naszych urzędów inne organy, podmioty  

i osoby fizyczne.  

 Dobrą współpracę sekcja legalności zatrudnienia realizuje również ze służbami 

Wojewody, w Wydziałach do Spraw Cudzoziemców, zajmujących się legalizacją pobytu, 

wydawaniem zezwoleń na pracę, u których możemy „od ręki” zasięgać informacji  

o osobach objętych kontrolami w zakresie posiadania stosownych zezwoleń na pracę lub 

pobyt na terytorium RP.  

 W zakresie prowadzenia działań promocyjnych, inspektorzy podczas kontroli,  

czy też spotkań z pracodawcami, dystrybuowali materiały informacyjne opracowane przez 

Główny Inspektorat Pracy, traktujące o legalnym zatrudnieniu na terytorium RP, 

przeznaczone dla cudzoziemców. 

 W dniu 10 lutego 2012 r. w Wyszogrodzie k/Płocka odbyła się robocza 

konferencja, której przedmiotem było legalne zatrudnianie cudzoziemców  

w gospodarstwach rolnych. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci samorządu 

terytorialnego gminy Wyszogród, przedstawiciele ZUS, US z Płocka, funkcjonariusze  

z Bydgoskiego Oddziału Straży Granicznej oraz nadinspektor pracy sekcji legalności 

zatrudnienia OIP Warszawa. Tematyka konferencji przyciągnęła, oprócz ww., ponad 500 

lokalnych właścicieli gospodarstw rolnych, zainteresowanych zatrudnianiem 

cudzoziemców. 

W ocenie kontrolujących nie pojawiły się nowe zjawiska i problemy w obszarze 

zatrudniania cudzoziemców. W roku 2012 nie było znacznych zmian przepisów 

regulujących zatrudnianie cudzoziemców, z wyjątkami dotyczącymi cudzoziemców 

objętych przepisami abolicyjnymi lub nielegalnie przebywającymi na terenie Polski, oraz 

wejściem z dniem 21 lipca 2012 roku ustawy o skutkach powierzenia innej pracy 

zarobkowej cudzoziemcom.  

 

8. Przestrzeganie przepisów o urlopach wypoczynkowych.  

Zakres zagadnień i skalę najczęściej występujących nieprawidłowości, 

stwierdzonych przez inspektorów pracy w czasie przeprowadzonych czynności 

kontrolnych w 30 zakładach pracy, przedstawiono w tabeli. 
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UJAWNIONE NARUSZENIA PRAWA 

LICZBA 

ZBADANYCH 

 

BRAKI 

W REALIZACJI 

BADANEGO 

ZAGADNIENIA 

UCHYBIENIA 

W REALIZACJI 

BADANEGO 

ZAGADNIENIA 

Nieprawidłowości w zakresie ustalania 

planu urlopów  
74 4             1 

Urlop w pierwszym roku pracy: 

-prawo 

-wymiar 

 

         110 

110 

                                    

0 

0                   

         

            2 

            3  

Kolejny urlop: 

-prawo 

-wymiar 

         572 

         572 

             3 

             0   

            4 

            1 

Udzielanie urlopów w roku 

kalendarzowym w którym pracownicy 

nabyli do nich prawo  nie później niż do 

30 września następnego roku 

kalendarzowego 

682 
44 dotyczyły 

596 dni 

0 

 

Udzielanie urlopu wypoczynkowego na 

żądanie  
271 0 0 

 

Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, że występują dwie podstawowe 

nieprawidłowości, a mianowicie: nieudzielanie urlopów w roku kalendarzowym w którym 

pracownicy nabyli do nich prawo, nie później niż do 30 września następnego roku 

kalendarzowego i nieudzielanie pracownikom urlopów wypoczynkowych  w taki sposób, 

aby jedna część wypoczynku trwała nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. 

Tak zwana deregulacja przepisów wydłużyła czas na skorzystanie z urlopowych 

zaległości z końca marca do końca września. Był to wieloletni postulat pracodawców  

i pracowników, aby zaległy wypoczynek nie przypadał w najgorszym pogodowo okresie, 

czyli w pierwszych trzech miesiącach roku, co w sposób istotny wpłynęło na poprawę 

sytuacji w tym zakresie, o  czym  świadczą wyniki, które uległy zdecydowanej poprawie. 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2012 r. wskazują, że pomimo zmiany przepisu 

dotyczącego wydłużenia okresu udzielania pracownikom zaległego urlopu 

wypoczynkowego, występują nadal nieprawidłowości w tym zakresie. Znaczna część 
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pracodawców nie przestrzega przepisów dotyczących udzielania pracownikom urlopów 

wypoczynkowych. Największe zaległości dotyczyły urzędów gminy, jednostek naukowych, 

szpitali i małych podmiotów gospodarczych. 

 

9. Przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze 

stosunku pracy.  

W 2012 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 

przeprowadzili 889 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 

wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych należnych ze stosunku pracy. 

W tej liczbie 605 kontroli (68% ogółu kontroli) przeprowadzono w związku ze 

zgłoszonymi skargami. Z ogólnej liczby kontroli 34 przeprowadzono u pracodawców 

należących do sektora publicznego a pozostałe 855 u pracodawców należących do 

sektora prywatnego. 

Odnotowano łącznie 2 033 przypadki naruszenia przepisów prawa pracy  

z zakresu wypłaty świadczeń ze stosunku pracy, w tym stwierdzono: 

 niewypłacenie wynagrodzenia za pracę (tzw. wynagrodzenie zasadnicze)   

w 776 przypadkach, co stanowi 38,2% wszystkich nieprawidłowości, 

 nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę w 251 przypadkach, co 

stanowi prawie 12,4% wszystkich nieprawidłowości, 

 niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy w 181 przypadkach, co stanowi 8,9% wszystkich 

nieprawidłowości, 

 niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w 177 

przypadkach, co stanowi 8,7% wszystkich nieprawidłowości, 

 obniżenie wynagrodzenia za pracę w 122 przypadkach, co stanowi 6 % 

wszystkich nieprawidłowości. 

Łącznie, przytoczone wyżej nieprawidłowości odnoszą się do ponad 74% 

wszystkich stwierdzonych uchybień w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń 

pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy. 

Z powyższego wynika, że zauważalnie wzrósł poziom zaległości w wypłacie 

wynagrodzenia i innych świadczeń w przeliczeniu tej kwoty na 1 pracownika. I tak w 2010 

roku przeciętna kwota zaległych wypłat w przeliczeniu na pracownika wyniosła 2 451 zł,  

w 2011 roku – 2 102 zł, a w 2012 roku już 2 693 zł. 

Z wyjaśnień składanych inspektorom pracy podczas kontroli przez pracodawców 

wynika, że w dalszym ciągu główną przyczyną niewypłacania lub obniżania wynagrodzeń 
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za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy był brak środków finansowych 

spowodowanych pogarszającą się i złą sytuacją ekonomiczną, co wydaje się być 

prawdziwe, przede wszystkim w przypadku wielotysięcznych kwot zaległości wobec 

znacznej grupy pracowników, w jednym zakładzie. Zdaniem inspektorów pracy częstą 

przyczyną wykazanych nieprawidłowości jest także niewłaściwa metoda obliczania lub 

pomyłka (szczególnie w przypadkach zaniżeń kwot świadczeń np. ekwiwalentów za 

niewykorzystany urlop wypoczynkowy, czy wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy) oraz 

niewiedza, że świadczenie przysługuje (dotyczy to przede wszystkim takich świadczeń jak 

dodatek nocny oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy) czy wymogów 

formalno – prawnych przy potrącaniu z wynagrodzenia za pracę w zakładach 

zatrudniających kilka - kilkanaście osób. Nieliczne są natomiast przypadki „świadomej” 

odmowy wypłaty świadczenia. Ma to miejsce jedynie w sytuacji toczonego sporu 

sądowego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem lub w przypadku tzw. nie rozliczenia się 

pracownika z pracodawcą (np. z zaliczki pieniężnej czy powierzonego mienia). 

 

 

 

 

Jako charakterystyczne przykłady naruszeń prawa w zakresie wypłaty 

wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy należy 

wymienić: 

 niewypłacenie wynagrodzenia za pracę grupie 260 pracowników, na łączną 

kwotę 728 225 zł, 

 niewypłacenie wynagrodzenia za okres choroby grupie 18 pracowników na 

kwotę łącznie 25 900 zł, 

 niewypłacenie wynagrodzenia za pracę grupie 177 pracowników, na kwotę 

łącznie 1 012 912 zł, 

 niewypłacenie jednorazowych rekompensat, wynikających z porozumienia 

zawartego pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcą w sprawie ich 

wypłaty w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron, 

w 142 przypadkach na łączną kwotę 1 136 000 zł brutto, 

 niewypłacenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy w 40 przypadkach na 

kwotę 49 136 zł, 

 niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy w 40 przypadkach, na kwotę 68 279 zł, 
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 niewypłacenie wynagrodzenia za tzw. przestój niezawiniony przez pracownika 

w 40 przypadkach, na kwotę 146 172 zł, 

 niewypłacenie odpraw pieniężnych, należnych z tytułu tzw. zwolnień 

grupowych, w 19 przypadkach, w kwocie 73 020 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: 

 192 nakazy płacowe, zawierające w sumie 982 decyzji; dotyczyły one 5 610 

pracowników i zostały wydane na łączną kwotę 15 403 450 zł, 

 498 wystąpienia, zawierające łącznie 1 016 wniosków, które dotyczyły  

5 198 pracowników, 

 24 polecenia o wypłacie łącznie kwoty 11 750 zł. 

Za popełnione wykroczenia inspektorzy pracy nałożyli na osoby odpowiedzialne 

370 mandatów karnych, na łączną kwotę 489 200 zł (mandaty te zawierały  

555 wykroczeń), skierowali 56 wniosków o ukaranie do sądów rejonowych (za 241 

wykroczeń przeciwko prawom pracownika) oraz zastosowali w 59 przypadkach środek 

wychowawczy (łącznie za 71 wykroczeń). 

Wykonane decyzje dotyczyły 2 363 pracowników, na łączną kwotę 5 316 068 zł 

(słownie: pięć milionów trzysta szesnaście tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych), co 

stanowi 34,5% ogólnej kwoty zaległości (w 2011 roku było to 29%). 

Ponadto, w trakcie trwania kontroli, pracodawcy wypłacili 919 pracownikom 

należne  świadczenia pieniężne, w łącznej kwocie 2 183 551 zł, w tym m.in. grupie 758 

pracowników wynagrodzenie za pracę w łącznej kwocie 2 043 791 zł oraz grupie 50 

pracowników ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w łącznej 

kwocie 42 206 zł. 

Należności te nie były już przedmiotem regulacji środkami prawnymi wydawanymi 

przez inspektora pracy, choć bezsprzecznie należy zaliczyć ten fakt do efektów działań 

inspektorskich. 

 

10. Przestrzeganie przepisów o czasie pracy w różnych wytypowanych branżach.  

W 2012 roku, w wyniku przeprowadzonych kontroli, stwierdzono występowanie 

nieprawidłowości w następujących branżach: 

 handel i naprawy – 35,08% wszystkich skontrolowanych zakładów,  

 transport i gospodarka magazynowa – 10,52% wszystkich skontrolowanych 

zakładów, 
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 przetwórstwo przemysłowe – 8,77% wszystkich skontrolowanych zakładów, 

 pozostałe pośrednictwo pieniężne – 8,77% wszystkich skontrolowanych 

zakładów, 

 zakwaterowanie i usługi gastronomiczne – 5,26% wszystkich skontrolowanych 

zakładów, 

 działalność profesjonalna – 5,26% wszystkich skontrolowanych zakładów, 

 edukacja – 5,26% wszystkich skontrolowanych zakładów, 

 pozostała działalność usługowa – 5,26% wszystkich skontrolowanych 

zakładów, 

 wytwarzanie energii – 3,5% wszystkich skontrolowanych zakładów. 

Nieprawidłowości w zakresie czasu pracy stwierdzono u ponad  

87%  pracodawców. Rodzaj i liczba poszczególnych nieprawidłowości kształtowały się 

następująco w zakresie: 

 ewidencji czasu pracy - 21,7%,  

 rekompensowania za pracę w godzinach nadliczbowych, wynikających  

z przekroczenia normy dobowej lub średniotygodniowej - 6,6%, 

 naruszenia przepisów o dobie roboczej  (poprzez dwukrotne zatrudnianie  

w ciągu 24 godzin) - 9,4%, 

 zatrudniania pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych 

przeciętnie w tygodniu - 5%, 

 zatrudniania pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych  

w roku kalendarzowym - 3,2%, 

 niezapewnienia pracownikom minimalnego okresu odpoczynku dobowego - 4%,  

 niezapewnienia pracownikom minimalnego okresu odpoczynku tygodniowego  

- 4,8%, 

 zatrudniania pracowników powyżej przeciętnie 5 dni w tygodniu  

w przyjętym okresie rozliczeniowym -  9,3%, 

 niezapewnienia, przynajmniej raz na cztery tygodnie, niedzieli wolnej od pracy  

-  1,7%, 

 braku rekompensowania pracy w niedzielę czy święto innym dniem wolnym od 

pracy lub dodatkowym wynagrodzeniem -  6,8%, 

 nieprzestrzegania przepisów o pracy w porze nocnej - 12,6% wszystkich 

nieprawidłowości. 

 

11. Transport drogowy – zagadnienia czasu pracy. 
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W roku 2012 skontrolowano 56 199 dni pracy kierowców, co stanowi ponad 121 % 

założonego limitu. Uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy 

stwierdzono w 81,6% ogółu skontrolowanych. 

Najczęstsze nieprawidłowości: 

 najliczniejszą grupę stanowią nieprawidłowości w zakresie odpoczynków 

dziennych, stanowiące 40 % ogółu naruszeń,  

 drugą grupę naruszeń stanowią nieprawidłowości związane z 45-minutową 

przerwą w prowadzeniu pojazdu (brak lub niewłaściwy sposób wykonywania 

przerw, niezgodny z WE 561 i AETR) - 34 % ogółu naruszeń; spadek  

powyższego zjawiska w porównaniu z rokiem 2011 o ponad 51% natomiast 

liczba popełnianych naruszeń spadła o 69%, 

 trzecią co do liczebności grupą nieprawidłowości są przekroczenia w zakresie 

długości jazdy dziennej – 16 % ogółu naruszeń; spadek powyższego zjawiska  

w porównaniu z rokiem 2011 o ponad 48%, 

 czwartą grupą są naruszenia w zakresie dwutygodniowego okresu prowadzenia 

pojazdu – 5 % ogółu popełnianych naruszeń; spadek  powyższego zjawiska  

w porównaniu z rokiem 2011 o ponad 60%, 

 piąta grupa - nieprawidłowości związane z naruszeniami w zakresie 

odpoczynków tygodniowych – 4 % ogółu stwierdzonych naruszeń; spadek  

powyższego zjawiska w porównaniu z rokiem 2011 o blisko 65%, natomiast 

liczba popełnianych naruszeń zmniejszyła się o ponad 86%. 

 W ocenie pracodawców główną przyczyną naruszania przepisów z zakresu czasu 

jazdy i odpoczynku jest:      

 zły stan dróg, uniemożliwiający realizację zadań w krótkim terminie,  

 brak nadzoru nad pracownikiem wyjeżdżającym w teren, błędy kierowców 

oraz sztywne przepisy, 

 z rozmów przeprowadzonych z pracodawcami wynika, że trudna sytuacja 

ekonomiczna przedsiębiorstw wpływa na naruszanie przepisów 

rozporządzenia WE 561/2006; zakład otrzymując zlecenie, w obawie przed 

jego utratą, godzi się na zbyt krótki termin jego realizacji, pośrednio wyrażając 

zgodę na naruszenie przepisów przez kierowców, lub  wręcz wymuszając ich 

naruszanie, 

 nieuczciwa konkurencja i zaniżone ceny frachtów.   

W ocenie inspektorów pracy najczęstszą przyczyną naruszania przepisów o czasie 

jazdy i odpoczynków jest:  
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 nieznajomość prawa, pośpiech i niedbalstwo, 

 brak szacunku dla obowiązujących norm prawnych,  

 otrzymywanie diet z tytułu podróży służbowych w formie ryczałtu za wyjazd 

przyczynia się do naruszania przepisów przez kierowców, ponieważ 

otrzymujący za wyjazd ryczałt w stałej wysokości, celem uzyskania większych 

zysków, wykonują więcej tras, nie zwracając uwagi na obowiązujące przepisy, 

 uzależnienie wysokości wynagrodzeń kierowców od ilości przejechanych 

kilometrów, ilości przewiezionego ładunku (obrót pojazdu) oraz ilość 

wykonanych kursów. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały, że we wszystkich kontrolowanych 

jednostkach zostały naruszone przepisy z zakresu czasu jazdy, obowiązkowych przerw  

i odpoczynków kierowców. Skala tego zjawiska jest bardzo duża, dlatego też musi budzić 

zaniepokojenie, ponieważ naruszenie przepisów z zakresu czasu jazdy i obowiązkowych 

odpoczynków rzutuje nie tylko na bezpieczeństwo kierowców i pasażerów pojazdów, ale 

również na bezpieczeństwo innych użytkowników dróg. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim małych i średnich 

przewoźników, którzy nie analizują na bieżąco czasu jazdy i odpoczynku kierowców, nie 

mając ku temu odpowiednich środków i chęci. Właśnie w tych zakładach występują 

przypadki nieprzechowywania wykresówek, jak również nieprzechowywania danych  

z tachografu cyfrowego przez okres jednego roku (nieprawidłowość ta nie występuje  

w zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 kierowców). 

Godnym podkreślenia jest fakt, że w związku z decyzją Komisji Europejskiej  

z czerwca 2011 r. liczba popełnianych naruszeń dotyczących przekraczania czasu 

prowadzenia pojazdu, w związku ze skróceniem odpoczynków dobowych, uległa 

znacznemu zmniejszeniu, co w bezpośredni sposób spowodowało obniżenie kar 

wynikających z kumulowania okresów prowadzenia z dwóch i więcej cykli aktywności 

kierowcy. Wysokość nakładanych kar, w związku z „kumulacją” naruszeń, w roku 2012 

uległa widocznemu obniżeniu. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,  

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie wydano ogółem 31 decyzji na kwotę 

160.400 zł. 

   

12. Kontrole placówek handlowych – wielkopowierzchniowych i innych. 

a) placówki wielkopowierzchniowe (supermarkety), o powierzchni sprzedaży co 

najmniej 300 m2 
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Kontroli poddano 15 placówek prowadzących działalność na terenie województwa 

mazowieckiego. 

 Najczęściej stwierdzano następujące nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony 

pracy: nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych pracowników, nierzetelne prowadzenie 

ewidencji czasu pracy, nieudzielanie dobowego oraz tygodniowego odpoczynku, 

naruszanie doby pracowniczej, nieterminowe wydanie oraz nieprawidłowości w treści 

świadectwa pracy, nieprawidłowości w treści regulaminu pracy oraz w treści regulaminu 

wynagradzania. 

Rażące nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy to między 

innymi: brak ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych i transportowych oraz 

nieprawidłowości w zakresie składowania i magazynowania towarów, uszkodzone regały  

i ich półki w magazynach sklepowych, niezapewnienie właściwego stanu i wyposażenia 

pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, zastawione drogi i wyjścia ewakuacyjne, 

uszkodzone zamki chłodni i mroźni utrudniające, bądź uniemożliwiające, wydostanie się  

z tych pomieszczeń. 

b) inne placówki handlowe 

Kontroli poddano 42 placówki prowadzące działalność na terenie województwa 

mazowieckiego. Najczęściej stwierdzano następujące nieprawidłowości z zakresu prawnej 

ochrony pracy: nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych pracowników, 

niepoinformowanie pracowników pisemnie o warunkach zatrudnienia, nierzetelne 

prowadzenie ewidencji czasu pracy, zatrudnianie pracowników ponad przeciętnie 5 dni  

w tygodniu, nieudzielanie dobowego 11 godzinnego odpoczynku oraz 35 godzinnego 

tygodniowego odpoczynku, niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach 

nadliczbowych, niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. 

Rażące nieprawidłowości z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy to między 

innymi: brak ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych i transportowych oraz 

nieprawidłowości w zakresie składowania i magazynowania towarów, brak właściwego 

stanu i wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, nieprawidłowości lub brak 

oceny ryzyka zawodowego, zastawione drogi i wyjścia ewakuacyjne, brak szkolenia dla 

pracodawców. 

Kontrole w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bhp wykazały, że 

nieprawidłowości są analogiczne z nieprawidłowościami z lat ubiegłych. Zadowalający jest 

fakt, iż nastąpiła znaczna poprawa warunków pracy w placówkach 

wielkopowierzchniowych. Jednakże w innych placówkach handlowych nadal stwierdzono 

liczne nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy jak i bhp.  
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13. Zagrożenia związane z występowaniem hałasu w środowisku pracy. 

Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, w 2012 roku,  

przeprowadzili w omawianym temacie 29 kontroli pracodawców. W sprawdzanych 

zakładach zatrudnionych było łącznie 4 975 osób w tym, na podstawie umów 

cywilnoprawnych 422, a na postawie stosunku pracy 4 555, z czego 1 862 stanowiły 

kobiety, 4 młodocianych i 99 niepełnosprawnych oraz 20 cudzoziemców. 

Inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole 239 stanowisk pracy, na których pracę 

wykonywało 403 pracowników. Kontrolowano zakłady o następujących rodzajach 

działalności  (produkcji): 

 

 
 

 

Najczęściej występującymi źródłami hałasu są: 

 wtryskarki i młyny do rozdrabiana tworzyw w zakładach produkcji tworzyw 

sztucznych, 

 obrabiarki i maszyny wieloczynnościowe do obróbki drewna w zakładach 

przemysłu drzewnego, 

 wilki i kutry w przemyśle mięsnym, obijające się o siebie butelki w liniach 

rozlewu w zakładach przemysłu spożywczego, 

 prasy, tokarki, przecinarki, szlifierki, frezarki w zakładach produkcji wyrobów  

z metali  , 

 młyny i środki transportu wewnątrzzakładowego w zakładach surowców 

wtórnych, 
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 wibroprasy i maszyny do produkcji mieszanek betonowych w zakładach 

produkcji wyrobów z betonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniższy wykres przedstawia informację w zakresie wyników kontroli ryzyka 

zawodowego na stanowiskach narażonych na działanie hałasu. 

 

 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że na 239 kontrolowanych stanowisk pracy, 

na 57 nie było przeprowadzonych w ogóle badań i pomiarów hałasu (23,8 %), uchybienia 

dotyczyły kolejnych 21 stanowisk pracy. Wobec tego należy stwierdzić, że 

nieprawidłowości w przeprowadzaniu badań i pomiarów hałasu dotyczyły łącznie 32,6 % 

kontrolowanych stanowisk pracy.  Na kolejnych 56 stanowiskach (na zbadanych 239) nie 

było aktualnych badań i pomiarów. Łącznie nieprawidłowości, tj. brak pomiarów, 

uchybienia w przeprowadzaniu pomiarów i brak aktualnych pomiarów, dotyczą łącznie  

56% kontrolowanych stanowisk pracy. 

Należy uznać, że większość pracodawców nie zna w wystarczającym stopniu 

przepisów chroniących zdrowie pracowników. W znacznie większym stopniu dostrzegają 
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zagrożenia wypadkowe – urazowe – niż zagrożenia skutkujące nadmiernym 

pogorszeniem stanu zdrowia pracowników, które wynikają między innymi z występowania 

czynników szkodliwych dla zdrowia, w tym narażenia na hałas.  

 

 

 

 

 

 

Poniższy wykres obrazuje wyniki kontroli wykonywania pomiarów natężenia 

hałasu. 

 

Przeprowadzone kontrole wykazały że pracodawcy, a nawet część pracowników 

służby bezpieczeństwa i higieny pracy, nie znała terminów pomiarów hałasu wynikających 

z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. 

 

14. Działania nadzorczo-prewencyjne w budownictwie.  

W roku 2012 inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 672 kontrole  u 565  

pracodawców,  prowadzących działalność na 231 placach budów. Były to głównie obiekty 

o charakterze mieszkalnym. Kontrolami zostały objęte prace związane z remontami, 

rozbiórkami i modernizacją budynków. Roboty wykonywane były przez 6 542 pracujących, 

z których 5 209 zatrudnionych było na podstawie stosunku pracy. 
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Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przypadających na 

jednego przedsiębiorcę nie uległa zmianie.  W 2009 r. na jednego skontrolowanego 

przypadało 13,6 pracowników, w 2010 r. średnio 9,2 pracownika, zaś w 2011 r. średnio 

9,6 pracownika. Również na podobnym poziomie zatrzymał się udział umów o pracę  

w stosunku do innych form zatrudnienia i wyniósł 80% (dla porównania:  w 2009 r. wynosił 

- 87%, w 2010 r. - 77%  zaś w 2011 r. - 79%). 

Z danych zarejestrowanych w OIP Warszawa wynika, że ponownie wzrosła  

(o 13%) liczba nieprawidłowości związanych  z pracami na wysokości, tego typu 

nieprawidłowości stwierdzono u blisko 90% kontrolowanych przedsiębiorców. 

Nadal często (średnio w ponad połowie kontroli) stwierdzano nieprawidłowości 

związane z budową i stanem technicznym rusztowań. Użytkowane są rusztowania 

systemowe, których budowa jest ściśle określona w instrukcji montażu – dokumentacji 

producenta. Niestety na budowie nie wymaga się od wykonawców montażu rusztowań 

okazania takiej dokumentacji, a przecież dopiero na tej podstawie nadzór  budowy może 

ustalić czy rusztowanie zostało prawidłowo zmontowane. 

Podobnie jak w ubiegłym roku, wśród nieprawidłowości stwierdzanych podczas 

kontroli, na trzecim miejscu uplasowały się naruszenia związane z nieużywaniem przez 

pracujących środków ochrony indywidualnej. Niepokojący jest wzrost tej nieprawidłowości 

o 11% , który odnotowano przy jednoczesnym utrzymywaniu na poziomie 30% braków   

w zakresie szkolenia wstępnego. 

Najczęstsze przyczyny nieprawidłowości występujących na placach budów, które 

wyłaniają się  w aspekcie kontrolowanego pracodawcy, to między innymi: 

 niski poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród 

pracowników i pracodawców (zwłaszcza małych), co jest wynikiem braku lub 

powierzchownego przeszkolenia z zakresu bhp (inspektorzy wielokrotnie mają 

wątpliwości, co do jakości szkoleń, jednak brak czasu powoduje trudności  

w dogłębnej ich weryfikacji); 

 obniżanie kosztów budowy przez minimalizowanie nakładów na środki 

zapewniające bezpieczeństwo pracy; 

 brak poczucia odpowiedzialności osób sprawujących bezpośredni nadzór nad 

pracownikami, czego efektem jest dopuszczanie do pracy w warunkach 

zagrożenia; 

 brak poczucia odpowiedzialności za stan bhp przedsiębiorców, którzy nie zdają 

sobie sprawy, że nawet w przypadku, gdy nie mają zatrudnionych pracowników,  
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a tylko osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilnoprawnych, to i tak 

powinni zapewnić im możliwość wykonania pracy w sposób bezpieczny; 

 tolerowanie  nieprawidłowości w zakresie bhp  przez kierownictwo budów ze 

względu na napięte terminy; 

 lekkomyślność, niedbalstwo i lekceważenie zagrożeń przez osoby zatrudnione 

na budowie, często sezonowo, bez właściwego przygotowania, o czym 

świadczy nieużywanie przez pracujących przydzielonych środków ochrony 

indywidualnej;  

 powierzanie wykonywania robót budowlanych pracownikom bez odpowiednich 

kwalifikacji. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w temacie 101A inspektorzy wydali 4 889 

decyzji nakazowych,  346 z nich dotyczyło wstrzymania prac prowadzonych w warunkach 

bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, w 256 przypadkach 

wstrzymano eksploatację maszyn.  

Wydano 73 decyzje dotyczyły skierowania do innych prac 95 pracowników, nie 

posiadających uprawnień kwalifikacyjnych lub zatrudnianych przy danej pracy, wbrew 

przepisom. 

Pracodawcy i osoby nadzorujące pracę zostali ukarani 294 mandatami na kwotę 

358 100 zł, w związku z popełnieniem 865  wykroczeń przeciwko prawom pracownika.  

Najwięcej wykroczeń przeciwko prawom pracownika dotyczyło:  

 niewłaściwego zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości (230 wykroczeń), 

 nieprawidłowo zbudowanych rusztowań (113 wykroczeń), 

 niestosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej chroniącej 

przed upadkiem z wysokości (85 wykroczeń), 

 niestosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej głowy  

(64 wykroczenia), 

 braku lub niewłaściwie przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego  

w zakresie bhp dla pracowników (56 wykroczeń). 

 

W roku 2012 inspektorzy pracy przeprowadzili 38 kontroli w podmiotach 

wykonujących prace budowlane drogowe lub mostowe na 16 budowach. 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. 
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W wyniku analizy danych uzyskanych w poprzednich latach (2007-2011), 

dotyczących nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli stwierdzono, że  

w 2012 roku nastąpiła znacząca poprawa w następujących zagadnieniach: 

 w zakresie uprawnień i kwalifikacji do eksploatacji maszyn i urządzeń 10,81% 

(uprawnienia wydawane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa  

i Górnictwa Skalnego) w 2012 r. wobec 27,58% w 2011 r., 

 w zakresie zabezpieczenia i oznakowania stref niebezpiecznych 13,51%  

w 2012 r. wobec 55,17% w 2011 r., 

 w zakresie przygotowania zaplecza higieniczno-sanitarnego 2,70% w 2012 r. 

wobec 31,34% w 2011 r., 

 ponadto odnotowano poprawę w zakresie dostarczania pracownikom środków 

ochrony indywidualnej – nieprawidłowości stwierdzono  u 18,92% pracodawców  

w 2012 r. wobec 41,38% w 2011 r. (w tym miejscu należy zwrócić uwagę, że 

mimo dostarczania przez pracodawcę odpowiednich środków ochrony 

indywidualnej, stosowanie przez pracowników powyższego wyposażenia nie 

jest wystarczające –  27,58% nieprawidłowości w tym zakresie). 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali 175 decyzji nakazowych. 

15 z wyżej wymienionych decyzji dotyczyło wstrzymania prac prowadzonych w warunkach 

bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, a 7 z nich dotyczyło 

skierowania 15 pracowników do innych prac. 

W stosunku do wyników kontroli uzyskanych w 2011 roku można zauważyć, że 

stan bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach drogowych w 2012 roku  

w większości dziedzin uległ poprawie. Jednak uzyskane dane napawają niepokojem  

w związku z faktem, że na wielu budowach stwierdzono wzrost nieprawidłowości przy 

wykonywaniu prac na wysokości (niestosowanie środków ochrony indywidualnej),  przy 

pracach związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń oraz przy oznakowaniu stref 

niebezpiecznych. 

 

15. Kontrola i nadzór nad inwestycjami związanymi z EURO 2012. 

Czynnościami objęto następujące obiekty: 

1.  Budowa Stadionu Narodowego 

2.  Budowa Trasy Mostu Północnego 

3.  
Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy 

lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków "Czajka" - pod dnem 
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Wisły (Syfon - OŚ Czajka) 

4.  Budowa dworca kolejowego Warszawa Wschodnia 

5.  
Rozbudowa Międzynarodowego Portu Lotniczego im. 

Fryderyka Chopina w Warszawie 

6.  Rozbudowa Portu Lotniczego w Modlinie 

7.  Budowa dworca kolejowego Warszawa „Stadion” 

8.  Remont dworca kolejowego Warszawa „Centralna” 

9.  Budowa centralnego odcinka II linii metra  

 

Na Stadionie Narodowym w roku 2012 (został oddany bez płyty 27.01.ub.r.) 

przeprowadzone były kontrole związane z budową płyty stadionu, którą wykonywały dwie 

prywatne warszawskie firmy oraz z realizacją prac wykończeniowych, jak również 

generalnym remontem budynku Narodowego Centrum Sportu. Stwierdzone 

nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim wyposażenia pracowników  

w odzież ochronną, obuwie robocze oraz wydawania posiłków regeneracyjnych w czasie 

wykonywania prac w temperaturach poniżej 00 C. W czasie montażu murawy na stadionie 

stwierdzono, że dwaj pracownicy zostali umieszczeni  wewnątrz  żniwiarki przez co  byli 

narażeni na zagrożenie związane z  pochwyceniem przez ruchome mechanizmy. W 

czasie przejęcia stadionu przez UEFA, na miesiąc przed rozgrywkami, stwierdzono 

nagminne nieprzestrzeganie przepisów bhp, przede wszystkim dotyczących prac na 

wysokości, przez firmy zaangażowane przez UEFA.  

 

Ponadto stwierdzono naruszenia przepisów związanych z wykonywanymi pracami 

montażowymi na konstrukcjach metalowych dworca wschodniego i przystanku 

kolejowego „Warszawa – Stadion” oraz  budynku odpraw na lotnisku w Modlinie.  

 

Na budowie II linii metra przeprowadzono 6 kontroli przestrzegania przepisów 

prawa pracy i robót górniczych przy drążeniu tunelów. 2 kontrole dotyczyły awarii 

technicznych powstałych na stacji C11 i C13. Nastąpiły tutaj niekontrolowane napływy 

wód do wnętrza stacji. Kontrole prowadzono jako zdarzenia potencjalnie wypadkowe. 

Przyczynami były: niedotrzymanie warunków wykonawstwa i przyjętych technologii oraz 

brak stosownych rozwiązań realizacyjnych. Nieprawidłowości, jakie stwierdzono na 

budowie, to przede wszystkim brak szkoleń bhp cudzoziemców (z Włoch, Turcji, 

Rumunii), niewyposażanie w stosowną odzież i obuwie, brak Instrukcji Bezpiecznego 
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Wykonywania Robót, brak procedur dot. zagrożeń wodnych oraz organizacji pracy  

na wysokościach.  

 
Do najczęściej spotykanych naruszeń przepisów bhp i prawa pracy na inwestycjach 

EURO 2012 zaliczamy kwestie związane z: 

 organizacją stanowisk pracy na wysokości, 

 wyznaczaniem i oznakowaniem stref niebezpiecznych, 

 wypłatą wynagrodzenia pracownikom i innym osobom,  

oraz brakiem: 

 kwalifikacji do obsługi maszyn i urządzeń budowlanych, 

 szkoleń z zakresu bhp, 

 instrukcji bezpiecznego wykonywania robót. 

Doświadczenia zebrane na budowach EURO 2012 pozwoliły na określenie „białych 

plam” w regulacjach związanych z prawem pracy w polskim budownictwie: 

 w projekcie EURO 2012, a przede wszystkim na budowie Stadionu 

Narodowego, stwierdzono brak uregulowań prawnych w zakresie bhp, takich 

jak bhp przy prowadzeniu prac alpinistycznych (wysokościowych)  

w budownictwie,  

 konieczność uzupełnienia wykazu prac szczególnie niebezpiecznych o prace  

o charakterze alpinistycznym, 

 brak określonych przepisów w zakresie uprawnień do obsługi niektórych 

maszyn budowlanych np. wozideł,  

 konieczność aktualizacji przepisów poddozorowych np. w zakresie koszy 

transportowych, 

 oceny ryzyka zawodowego, którą należy opracowywać nie tylko dla stanowisk 

pracy, ale np. dla indywidualnych rusztowań, konstrukcji, prac z użyciem 

elektronarzędzi itp., 
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 brak przepisów wykonawczych do prawa budowlanego np. ”Warunków 

technicznych, jakie powinny spełniać stadiony i ich użytkowanie”, 

 należy bezwzględnie  wprowadzać „Dobre praktyki”, jako standardy  

obowiązujące na wszystkich polskich budowach. 

 

 

Stadion Narodowy. Montaż elementów dachu linowego 

 

St

acja C11 „Świętokrzyska” zalany poziom -3 stacji - przebicie  hydrauliczne. 
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Głównym celem programu informacyjno – prewencyjnego „EURO 2012” było 

upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, wśród podmiotów funkcjonujących tymczasowo  

w trakcie obsługi Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, w szczególności w Strefie Kibica  

w Warszawie i na Stadionie Narodowym. 

Działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w powyższym zakresie 

polegały przede wszystkim na: 

 upowszechnianiu i wymianie informacji dot. bezpiecznych zachowań  

w środowisku pracy w czasie konferencji, narad koordynacyjnych, pokazów  

z zastosowaniem środków audiowizualnych, 

 wsparciu merytorycznym i motywowaniu firm realizujących obiekty w Strefie 

Kibica,  

 promocji ochrony pracy na stronie internetowej OIP w Warszawie oraz  

w mediach, 

 współpracy z partnerami społecznymi, samorządem terytorialnym. 

 

 

W pierwszej dekadzie czerwca 2012 r. odbyły się cykliczne spotkania  

z przedstawicielami firm realizujących obiekty w Strefie Kibica w Warszawie oraz 

samorządu terytorialnego, które poświęcono głównie omówieniu problematyki dotyczącej 

przestrzegania przepisów w zakresie:  

 czasu pracy,  

 wynagrodzeń za pracę,  

 form zatrudnienia,  

 pracy - w wakacje, - agencyjnej, - tymczasowej,  

 pośrednictwa pracy,  

 rodzajów umów o pracę,  

 dyskryminacji w zatrudnieniu. 

 

16. BHP w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej 

w elektrowniach wodnych. 
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 Podstawowym celem kontroli elektrowni wodnych jest rozpoznanie skali 

występujących zagrożeń oraz ich przyczyn i wyegzekwowanie respektowania prawa 

pracy. W roku 2012 w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie zaplanowano  

w harmonogramie kontrolę 3 pracodawców:  

1) Elektrownia DOMANIÓW, forma własności - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA 

2) Elektrownia Wodna Dębe, forma własności - WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA 

3) Elektrownia pozostająca, w formie własności – WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH 

OSÓB FIZYCZNYCH 

 

 

 

 

Dokonując kompleksowej oceny przestrzegania przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, spośród skontrolowanych 

trzech zakładów najbardziej niezadowalający stan występuje w zakładzie sektora 

prywatnego. Najczęstszą przyczyną nieprawidłowości było udostępnianie pracownikom 

maszyn niespełniających wymagań minimalnych, co wynikało z nieznajomości 

obowiązujących w tym zakresie przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy. Kolejną 

istotną przyczyną były wysokie koszty finansowe dostosowania zakładu do norm. 

Ponadto, osoby przeprowadzające w imieniu pracodawcy kontrolę maszyn, nie posiadają 

wystarczającej wiedzy technicznej a co za tym idzie, nie potrafią zidentyfikować istotnych 

zagrożeń i podjąć odpowiednich działań. 
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 Najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych, spośród skontrolowanych zakładów, występuje w zakładzie z własnością 

skarbu państwa. Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli Elektrowni Wodnej Dębe 

miały charakter korekcyjny. 

 

17. Kontrole czasu pracy osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio 

związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz 

prowadzących pojazdy kolejowe w podmiotach związanych z transportem 

kolejowym. 

Celem przeprowadzanych w 2012 roku kontroli była ocena przestrzegania przez 

pracodawców przepisów o czasie pracy pracowników zatrudnianych na stanowiskach 

bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz 

prowadzących pojazdy kolejowe. 

 Przeprowadzone kontrole wykazały, że nie wszystkim pracownikom zapewniano: 

 w podanych okresach rozliczeniowych wymagane odpoczynki dobowe  

i tygodniowe,  

 przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy w rozumieniu przepisów 

wewnątrzzakładowych, 

 rekompensatę z tytułu przekroczenia normy dobowej czasu pracy.  

Stwierdzono przypadki planowania i zatrudniania pracowników zakładu, 

pracujących w równoważnym systemie czasu pracy, dwukrotnie w tej samej dobie 

pracowniczej. 

Pomimo braku odpowiednich przepisów zabraniających pracownikom zatrudniania 

się w kilku zakładach pracy i świadczenia pracy jednocześnie na kilku etatach, 

kontrolowane podmioty podjęły stosowne działania, aby pracownicy podejmowali pracę po 

odpowiednim wypoczynku. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że w badanych okresach pracodawcy 

przestrzegali, co do zasady, przepisów o czasie pracy pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu 

kolejowego. Stwierdzone nieprawidłowości wynikają najczęściej z braków kadrowych.  

W niektórych kontrolowanych spółkach pracodawcy zwracali uwagę na długotrwały 

proces szkolenia maszynistów i brak szkół o profilu kształcenia nakierowanym na zawody 

wykonywane na kolei. Nowe kadry maszynistów szkolone są przez przewoźników  

a proces szkolenia jest dość długotrwały. Ponadto występuje rotacja poszukiwanych 
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pracowników pomiędzy przewoźnikami. Ten stan rzutuje na niedobory kadrowe  

u niektórych pracodawców. 

W tym stanie faktycznym wydaje się konieczne wprowadzenie uregulowań 

prawnych i systemów zapobiegających możliwości powstania zjawisk negatywnych  

w postaci pracy osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych  

z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzących pojazdy 

kolejowe, bez zapewnienia niezbędnego wypoczynku. Działania tego typu powinny pójść 

dwutorowo, tj. zarówno w sferze prawnej, jak i w sferze techniczno – organizacyjnej  

(np. poprzez stworzenie centralnego rejestru wszystkich pracowników związanych  

z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego, gromadzącego dane dotyczące 

wszystkich zawartych umów na świadczenie pracy przez ww. osoby). 

 

18. Kontrole dotyczące bhp przy eksploatacji żurawi. 

 Z ustaleń dokonanych przez inspektorów pracy podczas przeprowadzonych  

w 2012 r. czynności kontrolnych wynika, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło 

niepoddawania zawiesi pomocniczych okresowej próbie obciążenia – dotyczyło to 19 szt. 

zawiesi, co stanowiło 50% zbadanych urządzeń.  Ponadto nie umieszczano na 

zawiesiach napisów określających dopuszczalne obciążenie robocze oraz termin 

ostatniego i następnego badania. Na trzecim miejscu znalazły się nieprawidłowości 

związane z niewyposażaniem sygnalistów w elementy rozpoznawcze, takie jak kurtka, 

kamizelka, kask, opaska, które odróżniają ich od pozostałych pracowników. Dotyczyło to 

16 sygnalistów na 39 sprawdzonych pracowników, czyli około 41%. Kolejną 

nieprawidłowością było niedokonywanie okresowych wpisów w książce kontroli, 

potwierdzających stan techniczny, dotyczyło to 6 żurawi (17,6% wszystkich maszyn).  

W 4 przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili uszkodzenia haka głównego lub zawiesi 

pomocniczych. Następną nieprawidłowością było niepoddanie szkoleniu z zakresu 

bezpieczeństwa i higieny pracy - instruktażowi stanowiskowemu – na placu budowy  

1 operatora żurawia budowlanego oraz 2 sygnalistów/hakowych współpracujących  

z operatorem żurawia. Na podstawie skontrolowanych raportów pracy inspektorzy 

stwierdzili, iż 2 operatorów żurawi budowlanych świadczyło pracę ponad 8 godzin na 

dobę. W jednym przypadku dokumenty uprawniające do użytkowania żurawia nie były 

dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji żurawia (nie znajdowały się na 

placu budowy). Nie stwierdzono natomiast nieprawidłowości w zakresie użytkowania 

żurawia budowlanego bez aktualnej decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, 
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dopuszczającej urządzenie do pracy oraz nieposiadania uprawnień kwalifikacyjnych przez 

operatorów żurawi. 

 Ustalenia dokonane przez inspektorów pracy w czasie rutynowych kontroli budów 

potwierdzają, że stan bhp przy wykonywaniu prac budowlanych, w tym prac 

transportowych, wykonywanych z użyciem żurawi budowlanych nie uległ radykalnej 

poprawie. Dotychczasowe kontrole potwierdziły, że duży odsetek nieprawidłowości 

dotyczył wymogów formalno – prawnych, dotyczących przeglądów zawiesi pomocniczych 

niepołączonych na stałe z żurawiem lub niestosowania przez sygnalistów elementów 

odróżniających ich od pozostałych pracowników. Przeprowadzone kontrole w tym 

zakresie pozwoliły na wyeliminowanie zagrożenia dla życia i zdrowia pracujących, jak też 

osób postronnych. Pracodawcy, lub osoby odpowiedzialne za przeglądy zawiesi, 

natychmiast reagowały na decyzje inspektorów pracy, poddając badaniu używane lub 

wymieniając je na nowe.  

 

19. Kontrole dotyczące problematyki REACH i CLP 

Celem przeprowadzonych kontroli była ocena przestrzegania przez pracodawców 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach stosujących niebezpieczne 

substancje i preparaty chemiczne oraz działań podejmowanych w celu ochrony 

pracowników przed zagrożeniami związanymi ze stosowaniem,  magazynowaniem  

i występowaniem w środowisku pracy substancji lub preparatów chemicznych.  

 Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły oznakowania opakowań  

z niebezpiecznymi substancjami i preparatami oraz kart charakterystyki dla tych 

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 PIP pracodawcy zatrudniający do 50 osób, jak i pracodawcy zakładów 

niekontrolowanych przez PIP, w bardzo ograniczonym zakresie posiadali wiedzę  

o prawach i obowiązkach pracodawców jako dalszych użytkowników chemikalii 

określonych w 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.  
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W wyniku przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że zakłady wdrażają nowoczesne 

technologie. Podejmują działania skutkujące istotnym ograniczeniem narażenia na 

czynniki chemiczne w szczególności automatyzacją procesów, ograniczaniem narażenia 

pracowników na kontakt z niebezpiecznymi substancjami czy preparatami chemicznymi.  

 

III. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w 2012 r. objęto różnorodnymi formami 

oddziaływania prewencyjnego ponad 3 100 podmiotów. 

Program działań prewencyjnych OIP w Warszawie uwzględniał następujące zadania: 

1. Kampania informacyjno – prewencyjna „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie” - 4 

rok realizacji – „Profesjonalista pracuje bezpiecznie”. Celem kampanii jest 

zapobieganie wypadkom w budownictwie, w szczególności w grupie pracowników  

o małym stażu pracy oraz ograniczenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy  

w budownictwie, w tym przy pracach na wysokości. Działania Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Warszawie w powyższym zakresie polegały głównie na 

prowadzeniu szkoleń, których zakresem przedmiotowym objęte były zagadnienia 

związane z obowiązkami w osób kierujących zespołami ludzkimi, sposobami 

ograniczania istniejących zagrożeń zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

oceny ryzyka zawodowego a także stosowaniem środków ochrony zbiorowej przy 

wykonywaniu prac na wysokości. Istotnym elementem w działalności prewencyjnej OIP 

Warszawa było również prowadzenie nadzoru nad strategicznymi inwestycjami, w tym 

planowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na dużych budowach. Stałym nadzorem 

w Warszawie została objęta budowa Centralnego Odcinka II linii metra oraz budowa 

kompleksu budynków wielorodzinnych przy ul. Sprawnej / Odkrytej. W ramach 

kampanii prewencyjno – promocyjnej w budownictwie, wzorem lat ubiegłych, został 

zorganizowany konkurs dla dużych firm budowlanych pn. „Buduj bezpiecznie”.  

2. Kampania informacyjno – prewencyjna „Czas pracy a wypadki drogowe” miała na 

celu ograniczenie, wśród podmiotów prowadzących działalność w sektorze 

transportowym, liczby wypadków komunikacyjnych spowodowanych naruszaniem 

przepisów o czasie pracy. W ramach kampanii poruszano problematykę związaną z 

przepisami o czasie pracy kierowców oraz skutków prawnych i ekonomicznych ich 

nieprzestrzegania, a także z wypracowaniem standardów w zakresie zapobiegania 

wypadkom drogowym i promocją kultury bezpieczeństwa – tematy te stanowiły zakres 

przedmiotowy szkoleń dla pracodawców branży transportowej. W okresie kwiecień – 

październik 2012 r., w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, zostały 
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zorganizowane 3 szkolenia, w których wzięło udział 42 pracodawców, 

wykorzystujących w swojej działalności gospodarczej transport samochodowy. 

3. Program informacyjno – prewencyjny dot. dostosowania do minimalnych wymagań 

maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Podstawowym zadaniem przy 

realizacji programu było zapobieganie wypadkom przy obsłudze maszyn do 

przetwórstwa tworzyw sztucznych poprzez:  

 zorganizowanie dla pracodawców i przedsiębiorców szkoleń dotyczących 

dostosowania urządzeń do minimalnych wymagań bhp w zakresie 

użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy;  

 przeprowadzenie w zakładach pracy audytów ww. zakresie.  

W 2012 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie zorganizował szkolenie 

(seminarium) poświęcone problematyce dostosowania maszyn do minimalnych 

wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy szkolenia, w którym wzięło 

udział ogółem 45 osób (w tym 14 pracodawców, 17 pracowników służby bhp oraz 14 

pracowników kierujących zespołami ludzkimi) otrzymali pakiety wydawnictw 

Państwowej Inspekcji Pracy o tematyce bezpieczeństwa użytkowania maszyn  

i urządzeń, oceny ryzyka zawodowego,  minimalnych wymagań dla nożyc 

gilotynowych, prasy mechanicznej, pilarki ramowej pionowej, frezarki 

dolnowrzecionowej pionowej, itp.  

4. Kampania informacyjna „Stres i inne czynniki psychospołeczne związane z pracą”. 

Celem kampanii informacyjnej „Stres i inne czynniki psychospołeczne związane  

z pracą” było upowszechnianie wśród pracodawców, kadry kierowniczej oraz 

pracowników wiedzy o źródłach stresu w pracy i innych czynnikach psychospołecznych 

oraz o najlepszych praktykach zapobiegania tym zjawiskom. Okręgowy Inspektorat 

Pracy w Warszawie w 2012 r. działaniami prewencyjnymi (polegającymi na 

przeprowadzeniu szkoleń) objął 34 podmioty reprezentujące, wg Polskiej Klasyfikacji 

Działalności, administrację publiczną i przemysł. Podczas szkoleń zostały omówione 

zagadnienia związane z „Zarządzaniem zespołami pracowników, jak radzić sobie  

ze stresem”. 

5. Program edukacyjny „Kultura Bezpieczeństwa”. W 2012 r. realizacja tego programu 

edukacyjnego  miała na celu: 

 zwiększenie wiedzy nauczycieli o zagrożeniach występujących w środowisku 

pracy,  

 kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, 
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 podniesienie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących 

zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy wśród młodzieży 

szkolnej (prowadzenie lekcji w oparciu o moduły lekcyjne zawarte podręczniku 

„Kultura bezpieczeństwa”),  

 nawiązanie współpracy z instytucjami oraz placówkami oświatowymi 

zainteresowanymi problematyką budowania kultury bezpieczeństwa w pracy 

oraz jej popularyzacją w społeczeństwie.  

W roku szkolnym 2011/2012 w programie uczestniczyło 9 zespołów szkół 

ponadgimnazjalnych z województwa mazowieckiego, w których 67 nauczycieli 

przeprowadziło 211 lekcji dla 4 137 uczniów. Z udziałem inspektora pracy odbyło się 

12 lekcji, w których uczestniczyło 428 uczniów. 

6. Kampania informacyjno-promocyjna „Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym”. 

Program informacyjno – promocyjny „Ochrona pracy w rolnictwie indywidualnym” OIP 

Warszawa, w 2012 r., realizował wśród rolników indywidualnych i ich rodzin oraz dzieci 

i młodzieży ze środowisk wiejskich. Zgodnie z wytycznymi, do realizacji tematu 

opracowano harmonogram zadań informacyjno – promocyjnych, obejmujący wizytacje 

gospodarstw rolników indywidualnych oraz prac polowych, szkolenia, prelekcje  

i konkursy, a także udział przedstawicieli OIP Warszawa w imprezach o charakterze 

masowym. Celem prowadzonych działań prewencyjnych było zwiększenie poziomu 

wiedzy w zakresie zapobiegania i ograniczania zagrożeń występujących w pracy 

rolniczej oraz kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy. 

7. Program prewencyjny dla mikrozakładów „Zdobądź dyplom PIP”. W 2012 r. 

działalność prewencyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie została 

skierowana do zakładów zatrudniających do 9 pracowników. O inicjatywach OIP 

Warszawa, w powyższym zakresie, powiadomione zostały organizacje pracodawców 

zrzeszone w Związku Rzemiosła Polskiego (Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi  

i Podlasia w Warszawie, Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Radomiu). 

Problematyka związana z zapewnieniem przestrzegania prawa pracy w tych 

zakładach, wdrażaniem dobrych praktyk, służących poprawie warunków 

bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiła zakres przedmiotowy szkoleń dla 

pracodawców biorących udział w programie oraz przeprowadzanych audytów. 

Działaniem prewencyjnym zostało objętych 32 pracodawców. W okresie 

dostosowawczym korzystali oni z eksperckiej pomocy inspektorów pracy w zakresie 

praktycznych wskazówek i porad. W okresie sprawozdawczym 18 pracodawców  

zdobyło „Dyplom PIP”. 
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8. Konkursy promujące pożądane postawy w zakresie ochrony pracy. Działania Okręgu 

popularyzujące wiedzę z zakresu ochrony pracy były również ukierunkowane na 

organizację i promocję konkursów, a najważniejsze z nich to konkursy:  

 Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej;  

 Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy;  

 Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów 

rzemieślniczych; 

 Bezpieczna Budowa;  

 Bezpieczne Gospodarstwo Rolne; 

 Bezpieczne Lato. 

W ww. konkursach uczestniczyło 371 podmiotów. 

9. Kampania informacyjna „Poznaj swoje prawa w pracy”. Kampania miała przede 

wszystkim na celu podniesienie poziomu wiedzy wśród pracodawców, pracowników, 

studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i osób poszukujących pracy, na temat 

praw i obowiązków w pracy, w szczególności w zakresie nawiązywania  

i rozwiązywania stosunku pracy, wypłaty wynagrodzenia, rozliczania czasu pracy, 

udzielania urlopów, uprawnień związanych z rodzicielstwem, zakazu dyskryminacji,  

a także zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W okresie 

sprawozdawczym kampanią informacyjną „Poznaj swoje prawa w pracy” zostało 

objętych 396 podmiotów, w tym 118 studentów, 120 uczniów ze szkół 

ponadgimnazjalnych, 43 pracowników, 40 koordynatorów pracy, społecznych 

inspektorów pracy ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, 32 osoby poszukujące pracy, 

 30 zakładowych organizacji związkowych oraz 13 pracodawców. Kampanię wsparły 

również organizacje związkowe, urzędy i władze samorządowe, organizacje społeczno 

– samorządowe oraz wyższe uczelnie, jak np. Zarząd Okręgu Mazowieckiego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego, Ogólnopolski Pracowniczy Związek Zawodowy 

Konfederacja Pracy, II Oddział w Warszawie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

Urzędy Pracy w Płocku i Ostrołęce, Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa – 

Bemowo, Wojskowa Akademia Techniczna, Politechnika Warszawska, SGGW, 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Federacja Stowarzyszeń 

Naukowo – Technicznych NOT. 

10. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa. Adresatami 

programu „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa” byli przede 

wszystkim pracodawcy małych i średnich firm, wytypowani na podstawie wypadkowych 

baz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wyników kontroli Okręgowego 
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Inspektoratu Pracy w Warszawie. Celem działalności prewencyjnej było 

wyeliminowanie zagrożeń wypadkowych w zakładach, w których odnotowane 

zdarzenia wypadkowe wykazywały cechy powtarzalności. W specjalistycznych 

szkoleniach uczestniczyło ponad 350 podmiotów, w tym 43 pracodawców. Podjęcie 

działań prewencyjnych w swoich zakładach zadeklarowało 22 pracodawców; natomiast 

8 z nich poddało się ocenie inspektorów pracy w ramach audytu.  

11. Program informacyjno – prewencyjny „EURO 2012” skierowany był do podmiotów 

funkcjonujących tymczasowo w trakcie obsługi Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. 

Głównym celem programu informacyjno – prewencyjnego „EURO 2012” było 

upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, wśród podmiotów organizujących w Warszawie 

infrastrukturę związaną z obsługą Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej i działających  

w Strefie Kibica w Warszawie oraz na Stadionie Narodowym. Działania Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Warszawie w powyższym zakresie polegały przede wszystkim 

na: 

 upowszechnianiu i wymianie informacji dot. bezpiecznych zachowań  

w środowisku pracy, w czasie konferencji, narad koordynacyjnych oraz 

pokazów z zastosowaniem środków audiowizualnych, 

 wsparciu merytorycznym i motywowaniu firm realizujących obiekty w Strefie 

Kibica w Warszawie i Stadionie Narodowym do skutecznych działań na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 promocji ochrony pracy na stronie internetowej OIP w Warszawie oraz  

w środkach masowego przekazu, 

 współpracy z partnerami społecznymi i samorządem terytorialnym. 

Planowa realizacja zadań prewencyjnych miała bezpośredni wpływ na zapewnienie 

wysokiego standardu bezpieczeństwa pracy. Podczas budowy i rozbiórki infrastruktury 

Strefy Kibica nie zanotowano żadnych zdarzeń wypadkowych. Należy podkreślić,  

iż w Strefie Kibica wykonywało prace ponad 100 wykonawców z Polski i zagranicy. 

 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Okręgowy Inspektorat Pracy 

w Warszawie przeprowadził ogółem 37 szkoleń dla 1 294 osób, w tym:  

 13 szkoleń dla działaczy związkowych i społecznych inspektorów pracy, w których 

uczestniczyło 448 osób, w tym 285 społecznych inspektorów pracy; 
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 szkolenia dla 286 osób, m.in.:  

-  studentów uczelni i uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie  

w zakresie unormowań prawnych dot. praktyk studenckich, nawiązywania 

stosunku pracy, różnic między umową o pracę a umową cywilnoprawną,  

-  członków Warszawskich Oddziałów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny z zakresu „Zarządzania 

zespołami ludzkimi; jak radzić sobie ze stresem”,  

-  uczestników Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy, w zakresie obejmującym 

zagadnienia związane z wynagrodzeniem i przywilejami pracowników, 

-  pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy nt. oceny ryzyka 

zawodowego, 

- na prośbę powiatowego urzędu pracy w Płocku, OIP w Warszawie przeprowadził 

3 szkolenia nt. obowiązującego prawa pracy, przede wszystkim w zakresie 

nawiązywania stosunków pracy oraz praw i obowiązków pracodawcy, w którym 

uczestniczyło 31 osób, w tym 11 pracodawców,  

-  dla Komendy Głównej Policji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Straży 

Miejskiej m. st. Warszawy zostało przeprowadzonych 8 szkoleń dla 212 osób  

(w tym 25 społecznych inspektorów pracy); szkolenia dotyczyły oceny ryzyka 

zawodowego, funkcjonowania komisji bhp, stresu w miejscu pracy, postępowania 

„powypadkowego, 

- ponadto, podczas akcji „Bezpieczne lato”, w 8 szkoleniach nt. bezpiecznego 

wypoczynku oraz bezpiecznej pracy w miejscu zamieszkania uczestniczyło 317 

harcerzy. 

 

IV. NAJISTOTNIEJSZE ZJAWISKA CHARAKTERYSTYCZNE DLA OKRĘGU  

 

1. Załatwianie skarg i wniosków 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Warszawie, w tym do Oddziałów, zgłoszone zostały 7 594 skargi  

i wnioski. W roku ubiegłym, w tym samym okresie, wpłynęły 6 464 skargi i wnioski.  

Nastąpił zatem istotny wzrost ilości zgłoszonych przez pracowników nieprawidłowości. 
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Ilość skarg i wniosków napływających do OIP Warszawa oraz do Oddziałów przedstawia 

się następująco: 

 2012 2011 

Warszawa 4856 4352 

Ciechanów 425 345 

Płock 363 356 

Radom 860 732 

Ostrołęka 556 322 

Siedlce 534 453 

 

Skargi składają najczęściej byli pracownicy – 4 126, pracownicy – 2 256, 

organizacje związkowe – 256. 

W skargach, które skierowano do OIP Warszawa w 2012 roku, zostało 

zgłoszonych łącznie 18 554 problemów. Dla porównania, w ubiegłym roku liczba 

zgłoszonych problemów wynosiła 15 826. Nastąpił zatem wyraźny wzrost. Liczba tych 

problemów blisko trzykrotnie przewyższa ilość złożonych skarg ze względu na to, iż 

zwykle jedna skarga dotyczy wielu problemów. Kształtują się następująco:  

 

Problematyka zgłaszanych skarg Liczba skarg Procent* 

Wynagrodzenia i inne świadczenia 7401 39,88% 

Zwolnienia z pracy 302 1,62% 

Nieprawidłowości dot. świadectw pracy 1003 5,40% 

Nawiązanie stosunku pracy 1610 8,60% 

Czas pracy 1543 8,31% 

Warunki pracy 217 1,16% 

Przygotowanie do pracy 
(badania, szkolenia, kwalifikacje) 

825 4,44% 

Wypadki przy pracy 172 0,92% 

Układy zbiorowe pracy 16 0,08% 

Mobbing i dyskryminacja 437 2,30% 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 132 0,71% 

Urlopy pracownicze 382 2,05% 

Uprawnienia SIP 6 0,03% 

Ochrona pracy kobiet 99 0,53% 

Kary za naruszenie porządku 29 0,15% 

Zatrudnienie młodocianych 22 0,11% 
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* Zamieszczone w tabeli odsetki oznaczają udział danego problemu, w ogólnej 

liczbie problemów zgłoszonych w skargach, które w  2012 r. wpłynęły do OIP Warszawa 

 

Z ogólnej liczby 7 594 skarg, które wpłynęły w 2012 r., za bezzasadne uznano 

1.826 (24,04%) skarg, za zasadne 935 (12,31%) skarg, za częściowo zasadne 2 275 

(29,95%) skarg, brak informacji co do zasadności wskazano w przypadku 2 559 (33,69%) 

skarg. W roku 2012 spadła wyraźnie ilość skarg, w których brak był informacji co do 

zasadności (w roku 2011 było tego typu skarg 46,25 %), jednak jak co roku jest to nadal 

znaczna liczba spraw. Wynika to z faktu, że skarżący podnoszą problemy, których 

inspektorzy nie mogą rozstrzygnąć z takich powodów jak: brak kompetencji inspektora do 

rozstrzygnięcia danej kwestii, sporność podnoszonych zarzutów, brak dokumentacji  

u pracodawcy dotyczącej danego zagadnienia. W stosunku do 2011 r. zmniejszyła się 

nieznacznie ilość skarg zasadnych (w 2011r. 13,18%) Ilość skarg uznanych za częściowo 

zasadne zwiększyła się (w 2011r. 22,21%), podobnie jak ilość skarg bezzasadnych 

(w 2011 r. 18,33%). 

 

Niżej zostały przedstawione nieprawidłowości najczęściej stwierdzane w czasie 

badania skarg: 

a)  wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne: 

 nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia, 

 niewypłacenie wynagrodzenia za pracę, 

 niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 

 niewypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 

b) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę: 

 brak potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy o pracę oraz jej warunków 

najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, 

 niezgodność rodzaju umowy z charakterem świadczonej pracy, 

 niewydanie świadectwa pracy, 

 nieprawidłowa treść świadectwa pracy, 

c) przygotowanie do pracy: 

 brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenie wstępne – instruktaż 

stanowiskowy, 

 brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenie wstępne – instruktaż ogólny, 

 brak lub niewłaściwie przeprowadzone wstępne badania lekarskie, 

d) czas pracy: 
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 zatrudnianie pracowników w czasie pracy przekraczającym wymiar dzienny 

ustalony dla systemu czasu pracy, w którym pracownik jest zatrudniony,  

 brak ewidencji czasu pracy, 

 nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy, 

e) urlopy pracownicze: 

 nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopów, 

 nieprawidłowości w zakresie ustalania wymiaru kolejnego urlopu 

wypoczynkowego, 

 nieprawidłowości w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego z upływem 

pierwszego kwartału roku następnego, 

f) zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy: 

 brak indywidualnych kart ewidencji środków ochrony indywidualnej, odzieży  

i obuwia roboczego, 

 niepoinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym, jakie wiąże się  

z wykonywaną pracą, brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego. 

Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie kontroli, przeprowadzanych  

w związku z badaniem skarg,  inspektorzy pracy wydali następujące środki prawne: 

 2 112 decyzji (w tym 618 nakazów zawierających 1 878 decyzji na piśmie), 

 1 651 wystąpień zawierających 5 532 wnioski, 

 792 mandaty za 1 699 wykroczeń przeciwko prawom pracownika, na łączną 

kwotę grzywien 1 003 650,00 zł, 

 93 wnioski o ukaranie za 281 wykroczeń przeciwko prawom pracownika. 

Najczęściej popełniane przez pracodawców wykroczenia dotyczyły wynagrodzeń – 

niewypłacania pracownikom wynagrodzenia – oraz naruszeń przepisów o czasie pracy. 

Ponadto inspektorzy pracy ukarali pracodawców za brak, lub niewłaściwie 

przeprowadzone, badania lekarskie czy brak, lub niewłaściwie przeprowadzone, szkolenia 

pracowników z zakresu bhp.  

 

W porównaniu z danymi z ubiegłego roku ilość nałożonych mandatów, jak również 

ilość stwierdzonych przez inspektorów wykroczeń, minimalnie zmniejszyła się (w ubiegłym 

roku nałożono 887 mandatów za 1 862 wykroczenia). Zmniejszyła się nieznacznie także 

łączna wysokość nałożonych grzywien z 1 097 400,00 zł do 1 003 650,00 zł. Jest to 

stosunkowo nowe zjawisko i może świadczyć o poprawie stanu przestrzegania przez 

pracodawców podstawowych przepisów z zakresu prawa pracy. Wzrosła wyraźnie 

natomiast ilość kierowanych do Sądów wniosków o ukaranie z 65 do 93. 
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W związku ze stwierdzonymi przez inspektorów w trakcie kontroli 

nieprawidłowościami skierowano do prokuratury 51 doniesień o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa przez pracodawców. Liczba ta, w perspektywie lat oraz w porównaniu  

z ubiegłym rokiem, zmniejszyła się (w roku ubiegłym 65 doniesień). Zjawisko to zapewne 

wynika ze wzrastającej wśród inspektorów świadomości, iż wobec bezczynności 

prokuratur, składanie zawiadomień tylko wzmaga poczucie bezkarności wśród 

pracodawców. 

Do czasu sporządzenia sprawozdania potwierdzono zrealizowanie przez 

pracodawców  50,9 % wniosków pokontrolnych oraz 56,5 % pisemnych nakazów 

wydanych w związku ze skargami i wnioskami, które wpłynęły do OIP Warszawa. 

Przykładowo, z zakresu wynagrodzeń, nieprawidłowości usunięto u 452 pracodawców, 

którzy wypłacili należne świadczenia w łącznej kwocie 2 533 902,70 zł  Nieprawidłowości 

dotyczące stosunku pracy (np. umów o pracę, nawiązywania i rozwiązywania stosunku 

pracy) usunięto u 447 pracodawców, a w 249 zakładach pracy wyeliminowano 

nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy. 

Jak wynika z porównania danych z ubiegłych lat, z roku na rok następuje wzrost 

ilości wpływających do OIP Warszawa skarg. W porównaniu do 2011 roku, ilość skarg 

które wpłynęły do OIP Warszawa w 2012 r., wzrosła o ok. 17%. Zmniejszyła się 

nieznacznie ilość skarg zasadnych. Zwiększyła się natomiast ilość skarg uznanych za 

częściowo zasadne oraz bezzasadnych. 

Tematyka skarg pozostaje od kilku lat podobna, największa ilość zgłaszanych 

nieprawidłowości dotyczy, podobnie jak w latach ubiegłych, nieprawidłowości związanych 

z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz czasu 

pracy. Inspektorzy pracy nadal napotykają trudności z egzekwowaniem należnych 

pracownikom świadczeń. Jednak w roku 2012 nastąpił wzrost kwoty wypłaconych 

świadczeń pracowniczych w wyniku wydanych przez inspektorów środków prawnych na 

skutek skarg pracowniczych. 

 Nadal jednak niewypłacanie świadczeń pracowniczych jest charakterystyczne dla 

firm na skraju bankructwa. Interwencja podejmowana przez inspektora pracy w takim 

przypadku jest najczęściej nieskuteczna, bowiem pracodawca nie posiadając środków, 

nie może ich wypłacić. Nadal można także spotkać się z zamierzonym działaniem władz 

spółek nakierowanym na doprowadzanie do bankructwa podmiotu, mające na celu 

zwiększenie własnych zysków. Odbywa się to kosztem pracowników tych firm. Ciągle 

zatem pozostaje aktualny postulat o stworzenie doskonalszych mechanizmów prawnych 

w tym zakresie. 
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W 2012 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęły łącznie 452 

skargi, w których poruszano problem mobbingu i nierównego traktowania w zatrudnieniu.  

W 327 skargach sygnalizowano problem mobbingu, a w 125 nierównego traktowania. 

Skargi, których przedmiotem był mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, 

stanowiły 5,95 % ogólnej liczby skarg, które wpłynęły do OIP Warszawa. Wśród 

rozpatrzonych skarg, dotyczących mobbingu, za zasadne uznano 6, w przypadku 

nierównego traktowania w zatrudnieniu za zasadne uznano 8 skarg. W 2012 r. wpłynęły 

także 3 skargi z zarzutami dotyczącymi molestowania seksualnego. W dwóch 

przypadkach inspektorzy stwierdzili, że co do zarzutów powinny się wypowiedzieć inne 

organy. 

W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpiło zwiększenie ilości skarg dotyczących 

mobbingu i zmniejszenie ilości skarg dotyczących dyskryminacji, przy czym ilość skarg 

uznanych za zasadne pozostała na podobnym poziomie. 

Inspektorzy pracy OIP Warszawa uznali, że o zasadności 166  skarg dotyczących 

mobbingu i 59 dotyczących dyskryminacji powinien orzec sąd pracy, 97 skarg 

dotyczących mobbingu  i 53 dotyczących dyskryminacji oceniono jako bezzasadne. 

 

Skargi Ogółem 
Dotyczące 

mobbingu 

Dotyczące 

dyskryminacji 

Zasadne 14 (3,09%) 6 (1,83%) 8 (6,4%) 

Bezzasadne 150 (33,18%) 97(29,66%) 53 (42,4%) 

Brak informacji 

(wymagające 

rozpatrzenia przez 

inne organy i sprawy 

w toku) 

288 (63,71%) 224 (68,50%) 64 (51,2%) 

Łącznie 452 (100%) 327 (100%) 125 (100%) 

 

W skargach dotyczących nierównego traktowania w zatrudnieniu, w różny sposób 

określano przyczyny tego zjawiska. Najczęściej skarżący wskazywali kilka powodów 

dyskryminacji. W nadesłanych skargach podniesiono, że dyskryminacja wystąpiła  

z następujących przyczyn: 

 ze względu na płeć - 16 skarg, 

 ze względu na wiek - 15 skarg, 

 ze względu na przynależność związkową – 6 skarg, 
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 ze względu na zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy – 3 skargi, 

 z innych powodów – w pozostałych przypadkach.  

Innymi powodami dyskryminacji wskazywanymi przez skarżących – podobnie jak  

w latach ubiegłych - są na przykład: dyskryminacja ze względu na rodzaj umowy – 

skarżący  zatrudnieni na podstawie umowy na czas określony wskazują, że są gorzej 

traktowani niż zatrudnieni na czas nieokreślony; innym spotykanym powodem 

dyskryminacji jest nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie. 

Podobnie jak w latach poprzednich pracownicy, kierując do Inspekcji Pracy skargi 

dotyczące dyskryminacji i mobbingu, często nie wskazują na czym te zachowania miałyby 

polegać, jakie ewentualnie skutki wywołują oraz często traktują naruszenia przepisów 

prawa pracy jako przejawy mobbingu. Wielokrotnie 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. 

Świadkami w sprawach tego rodzaju 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 stwierdzić występowanie tego 

zjawiska. 

 

2. Porady prawne i techniczne 

W 2012 roku pracownicy OIP Warszawa udzielili ogółem 119 050 porad prawnych 

i technicznych, łącznej liczbie 57 521 interesantów (osób pytających).  

W ramach stałych dyżurów prawnych przyjęto, w biurach OIP Warszawa wraz  

z oddziałami, 22 842 osoby. Ponadto udzielono odpowiedzi na 1 951 zapytań prawnych,   

z czego 1 039 stanowiły emaile, a pozostałe zapytania nadesłano w formie listów (912). 

Pracownicy OIP Warszawa udzielili również 32 728 osobom porad telefonicznych.  
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Podmioty, którym udzielono porad: 

 pracownicy  - 33 795 

 byli pracownicy - 11 747 

 pracodawcy  - 8 465 

 osoby ubiegające się o zatrudnienie – 101 

 pracownicy niepełnosprawni - 459 

 cudzoziemcy  - 41 

 organy / urzędy - 235 

 służba bhp  - 85 

 związki zawodowe  - 123 

 społeczni inspektorzy pracy – 30 

 inni (posłowie, senatorowie, organizacje pracodawców, rolnicy) – 2 440 
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Podmioty, którym udzielono porad
pracownicy

byli pracownicy

pracodawcy

osoby ubiegające się o 
zatrudnienie
pracownicy niepełnosprawni

cudzoziemcy

organy / urzędy

służba bhp

związki zawodowe

 

 

 

 

 

Zakres tematyczny porad:  

 W roku 2012 udzielono łącznie 119 050 porad. Podobnie, jak w latach ubiegłych 

porady prawne i techniczne dotyczyły następujących zagadnień: 

 stosunek pracy – 43 559 

- w szczególności problematyka porad dotyczyła: nawiązania i rozwiązania 

stosunku pracy, potwierdzenia zawartej umowy na piśmie, obliczania stażu 

pracy, wystąpienia na drogę sądową w celu ustalenia istnienia stosunku 

pracy, 

 wynagrodzenia – 27 447 

- najczęściej występujące zagadnienia to: terminy wypłat wynagrodzenia 

oraz nieterminowe wypłacanie, brak wypłaty lub potrącenia  

z wynagrodzenia, a także możliwość dochodzenia roszczeń na drodze 

sądowej, 

 czas pracy – 8 964 

- pytania zwykle dotyczyły godzin nadliczbowych, odpoczynków dobowych  

i tygodniowych, pracy w porze nocnej, dyżurów i delegacji, pracy  

w niedziele i święta oraz okresów rozliczeniowych, 
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 urlopy pracownicze – 9 172 

- problematyka obejmowała nabycie prawa do urlopu, jego wymiar, 

nieudzielania urlopu przez pracodawcę, urlopu „na żądanie”, udzielania 

urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

zwolnienia z obowiązku świadczenia z pracy a urlopu wypoczynkowego, 

dodatkowych urlopów oraz ekwiwalentu za urlop, 

 inne zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy – 6 705 

- w kręgu zainteresowania pytających były np. zasady wypłaty świadczeń, 

odwołania do sądu, formułowanie roszczeń, 

 uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – 7 571 

- w szczególności: rozwiązywania umów o pracę w okresie ochrony, czasu 

pracy i przerw na karmienie, przedłużania umowy o pracę do dnia porodu, 

urlopu wychowawczego lub obniżenia wymiaru etatu oraz dodatkowych dni 

wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem, 

 rozwiązywanie z pracownikami umów o pracę – 2 810, 

 uprawnienia związków zawodowych – 3 647, 

 legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej – 1 917, 

 warunki pracy (bhp) – 3 800  

- obiekty i pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno sanitarne, 

ogrzewanie, stanowiska pracy, środki ochrony indywidualnej, czynniki 

szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, przygotowanie do pracy, ocena ryzyka 

zawodowego oraz odzież ochronna i robocza, 

 wypadki przy pracy – 857 

- pytania dotyczyły dokumentacji powypadkowej, zgłoszenia wypadku, 

obowiązku rejestracji i badania przyczyn i okoliczności wypadku, składu 

zespołu powypadkowego oraz kwalifikacji wypadku, 

 ochrona pracy młodocianych – 228 

- w tej materii pytano najczęściej o nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku 

pracy, czas pracy oraz urlopy pracowników młodocianych, 

 rady pracowników – 94, 

 społeczna inspekcja pracy – 34, 

 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 791, 

 mobbing i dyskryminacja – 648, 

 środki nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy – 393, 

 emerytury pomostowe – 279, 
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 układy zbiorowe pracy – 36, 

 inne – 98. 

 

Ponadto, sekcja budowlana OIP Warszawa udzielała porad prawnych z zakresu 

bhp w budownictwie. W roku 2012 udzielono ok. 70 porad prewencyjnych, dotyczących 

najczęściej problematyki bhp (praca na wysokości, uprawnienia, rusztowania itp.), 

zaplecza na budowach oraz zagrożeń publicznych. 

Problematyka porad nie zmienia się od kilku lat, obserwuje się w miarę stałą listę 

pytań zadawanych przez zainteresowane podmioty. Zauważa się jednak tendencję 

wzrostową w tematyce stosunku pracy – z 28 654 w 2011 roku do 43 559 w 2012 r. – 

powodem jest wzrastająca ilość osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych  

w sytuacji, kiedy spełnione są przesłanki z art. 22 kodeksu pracy, oraz zatrudnionych 

świadczących pracę w ogóle bez umowy, tzw. „na czarno”. Zgłaszające się do OIP 

Warszawa osoby, będące w takiej sytuacji, zainteresowane są kwestią prawnego 

ustalenia istnienia stosunku pracy. 

Z uwagi na to, że na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 

funkcjonują urzędy centralne i swoją siedzibę ma najwięcej zakładów pracy, liczba osób 

zgłaszających się w celu uzyskania bezpłatnej porady prawnej jest bardzo wysoka 

(wzrosła z 48 611 w 2011 roku do 57 521 w 2012 r). Dochodzi także do sytuacji, w których 

osoby zainteresowane odsyłane są do nas z innych urzędów i organów (szczególnie ZUS, 

sądy, urzędy pracy i skarbowe). 

W zakresie mobbingu i dyskryminacji, pracownicy OIP Warszawa, w roku 2012 

udzielili łącznie 648 porad, z czego 208 dotyczyło dyskryminacji, a 440 mobbingu. 

Zmniejszająca się liczba porad prawnych w tej tematyce (w roku 2011 udzielono 925 

porad) spowodowana jest coraz szerszą wiedzą pracowników o przysługujących im 

prawach dotyczących zakazu dyskryminacji i mobbingu. 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 petentów są zastraszanie, groźby zwolnienia z pracy, 

zmuszanie do rozwiązania umowy w trybie porozumienia stron, niekulturalne zachowanie 

pracodawcy, żądanie nieograniczonej dyspozycyjności pracownika, systematyczne 

kwestionowanie jego kompetencji mimo długiego stażu pracy w danym zakładzie czy 

dokonywanie oceny pracownika w obecności współpracowników. Natomiast najczęstszym 
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przejawem dyskryminacji jest zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć, wiek  

i staż pracy pracownika. 

Zauważyć należy też, że od kilku lat zwiększa się w Warszawie ilość pracowników 

napływowych z całej Polski. Skutkuje to bardzo dużym zainteresowaniem udzielanymi 

przez nasz urząd bezpłatnymi poradami prawnymi, zważywszy, że PIP jest jednym  

z niewielu urzędów, który prowadzi taką działalność. Sytuacja ta powoduje, iż zakres 

tematyczny udzielanych porad prawnych jest bardzo szeroki, z roku na rok rozszerza się 

problematyka zagadnień poruszanych przez naszych interesantów. Szczególnie dużym 

zainteresowaniem cieszą się bezpłatne porady prawne udzielane drogą telefoniczną. 

Stało się prawidłowością, że do OIP Warszawa dzwonią interesanci  

z terenu całej Polski, mimo iż w innych Okręgach również udzielane są telefoniczne 

porady prawne. Należy podkreślić, że liczba osób zwracających się do nas po poradę za 

pomocą infolinii znacznie wzrosła.  W 2012 roku prawnicy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Warszawie udzielili 32 728 porad telefonicznych, gdzie w 2011 r. było ich 21 577. 

 

3. Postępowanie egzekucyjne 

W okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. inspektorzy pracy,  

w związku ze stwierdzeniem niewykonania 467 decyzji ogółem, wydali w 129 

przeprowadzonych  kontrolach, 132 upomnienia (64 upomnienia zawierały decyzje  

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i 68 dotyczyło obowiązków  

o charakterze płacowym), w których wezwano 120 pracodawców do wykonania 

nałożonego nakazem obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę 

postępowania egzekucyjnego w administracji. 

W okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. wystawiono ogółem 28 

tytułów wykonawczych, obejmujących 137 decyzji, w  tym: 

 5 tytułów wykonawczych dotyczących obowiązków z zakresu bezpieczeństwa  

i higieny pracy, obejmujących  11 decyzji,  

 tytuły wykonawcze dotyczące obowiązków płacowych, obejmujące 126 decyzji. 

Podsumowując okres sprawozdawczy, należy stwierdzić, że w 2012 r. liczba 

wystawionych dla zobowiązanych tytułów wykonawczych o charakterze niepieniężnym 

kształtowała się na poziomie 2011 r. W 2012 r. wystawiono dla zobowiązanych 28 tytułów 

wykonawczych, dla porównania, w 2011 r. wystawiono ogółem 30 tytułów wykonawczych.  
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Jednocześnie liczba nałożonych na zobowiązanych w 2012 r. grzywien,  

w celu przymuszenia, uległa zmniejszeniu. W 2012 r. wydano 29 postanowień  

o nałożeniu grzywny, podczas gdy w 2011 r. nałożono na zobowiązanych łącznie 37 

grzywien. 

          Odnośnie ściągalności należności należy zaznaczyć, iż w 2012 r. urzędy skarbowe 

wyegzekwowały ogółem 60 517,25 zł, w tym z tytułu nałożonych grzywien – 59 595,65 zł. 

Dla porównania, w 2011 r. urzędy skarbowe wyegzekwowały jedynie 33 602,85 zł ogółem, 

w tym – 32 882,05 zł z tytułu nałożonych grzywien. Widoczna jest zatem wyraźna 

tendencja wzrostowa w stosunku do roku ubiegłego. Pomimo wyraźnego wzrostu  

w ściągalności należności w roku 2012, w stosunku do 2011 r., należy przypomnieć, iż  

w 2010 r. urzędy skarbowe wyegzekwowały ogółem aż 114 211,75  zł  - (w tym grzywny 

na kwotę 113 059,00 zł). 

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 r. inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wydali, w wyniku stwierdzenia naruszenia 

przepisów o czasie pracy kierowców oraz naruszenia przepisów dotyczących 

prowadzenia pojazdu, na podstawie ustawy z dnia 06.09.2010 r. o transporcie drogowym, 

ogółem 32 decyzje o nałożeniu na pracodawców kar pieniężnych. Decyzje o nałożeniu kar 

pieniężnych, opatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności, skierowane zostały do 

ogółem 32 pracodawców.  W okresie sprawozdawczym kary pieniężne nałożono na kwotę 

166 200,00 zł ogółem. 

 

4. Postępowanie wykroczeniowe 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. inspektorzy pracy, w trakcie 

przeprowadzania czynności kontrolnych, ujawnili 8 292 wykroczenia popełnione 

przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową. Następstwem stwierdzonych 

nieprawidłowości było skierowanie przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Warszawie 309 wniosków  o ukaranie do sądu, nałożenie 2 145 mandatów oraz 

wydanie 979 środków wychowawczych. 

Wykroczenia najczęściej dotyczyły: 

 niewypłacenia wynagrodzenia za pracę – 1 878, 

 nieprzestrzegania przepisów lub zasad BHP – 4 532, 

 naruszenia przepisów o czasie pracy - 632, 

 niedopełnienia obowiązku opłacenia składek na Fundusz Pracy – 133.  
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W wyniku kontroli przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 

2012 r. skierowano 309  wniosków o ukaranie do sądów, zawierających 1 278 wykroczeń. 

Z przesłanych 309  wniosków o ukaranie sądy rozpatrzyły 177 wniosków.                    

166 rozstrzygnięć zapadło w formie wyroków nakazowych, 10 orzeczeń zostało wydanych 

po przeprowadzeniu rozprawy (9 wyroków skazujących i 1 uniewinnienie). 

W wyniku wydanych rozstrzygnięć, w formie wyroków nakazowych,  

166 obwinionych zostało uznanych winnymi zarzucanych im czynów, z czego wobec 165 

została orzeczona kara grzywny, a wobec 1 kara nagany. W odniesieniu do jednego 

obwinionego postępowanie zostało umorzone z powodu przedawnienia karalności 

czynów. 

W porównaniu do roku ubiegłego znacznie wzrosła liczba wniosków o ukaranie 

kierowanych do sądów karnych (w 2011 r. były to 273 wnioski, natomiast w 2012 r. już 

309). Główną przyczynę zaistniałej sytuacji stanowi fakt, iż inspektorzy pracy, ze względu 

na znikomą skuteczność zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa  

z art. 225 § 2 kk (szczególnie w odniesieniu do zawiadomień kierowanych do Prokuratury 

Rejonowej Warszawa Ochota), coraz częściej decydują się kierować wnioski o ukaranie 

do sądu w razie utrudnienia przeprowadzenia czynności kontrolnych organowi 

Państwowej Inspekcji Pracy.  W okresie sprawozdawczym zostało skierowanych 38 

wniosków o ukaranie za wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 8, z czego rozstrzygnięto 23 

sprawy. W jednym przypadku obwiniony został uniewinniony – inspektor pracy złożył 

apelację od wyroku. W pozostałych rozstrzygnięciach każdy z obwinionych został uznany  

za winnego utrudnienia czynności kontrolnych inspektorowi Państwowej Inspekcji Pracy.  

Średnia wysokość grzywny wyniosła 2 348 zł, 2 wyroki zakończyły się wymierzeniem 

winnemu nawet kary grzywny w wysokości 10 000 zł. Dla przykładu  

i porównania, na 23 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 225 § 2 

kk, skierowanych do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, w 11 zawiadomieniach 

odmówiono wszczęcia postępowania, w 7 przypadkach sprawa została zakończona 

postanowieniem o umorzeniu dochodzenia a w odniesieniu do 3 zawiadomień Okręgowy 

Inspektorat Pracy w Warszawie nie został powiadomiony odnośnie wszczęcia lub odmowy 

wszczęcia postępowania karnego (zawiadomienia skierowane pod koniec 2012 r.). 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie nałożyli  2 145 mandatów karnych,  na 

łączną kwotę 2 661 750,00 zł. 
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 Średnia kwota mandatu wyniosła 1 240 zł. Łączna liczba wykroczeń zawartych 

w mandatach wynosiła 5 674. W okresie sprawozdawczym nie został uchylony żaden 

mandat. 
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Dla porównania, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. inspektorzy 

pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie nałożyli 2 245  mandatów karnych     

na łączną kwotę 2 804 710,00 zł.  Średnia kwota mandatu wyniosła  1 249 zł.  Łączna 

liczba wykroczeń zawartych w mandatach wynosiła 5 809.  

 

Z powyższego porównania wynika, że w 2012 r. zmalała zarówno ilość nałożonych 

mandatów karnych,  jak i liczba wykroczeń zawarta w mandatach oraz ogólna kwota 

grzywny. Natomiast średnia wysokość nałożonej kary pieniężnej jest podobna do 

ubiegłorocznej. 

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. inspektorzy pracy 

zastosowali 979 środków wychowawczych. Łączna liczba wykroczeń zawartych 

w środkach wychowawczych wynosiła 1 649. 

 Porównując, w 2011 r. inspektorzy pracy zastosowali  882 środki wychowawcze, 

wobec stwierdzenia popełnienia  1 470 wykroczeń.  

Analizując wskazane powyżej dane należy stwierdzić, że znacząco podniosła się 

liczba zastosowanych środków wychowawczych, zarówno w stosunku do roku 2011, jak  

i 2010 r. ( 695 środków wychowawczych, 1 168 wykroczeń). 

Informacje przedstawione powyżej wskazują, iż w 2012 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 znaczny wzrost liczby 

zarówno skierowanych do sądów karnych wniosków o ukaranie, jak i stosowania wobec 

sprawców wykroczeń środków wychowawczych.  

Należy jednak wskazać, że sądy zaprzestały bardzo łagodnego karania 

pracodawców, sporadycznie wymierzając kary grzywny poniżej dolnej granicy 

ustawowego zagrożenia. W okresie sprawozdawczym pięciokrotnie została wymierzona 

kara grzywny w wysokości 10 000 zł  (w tym dwukrotnie za utrudnienie przeprowadzenia 

czynności służbowych inspektorowi pracy). 

Pomimo, iż w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano spadek liczby osób 

ukaranych mandatem karnym, jak i średniej wysokości grzywny, to  nadal w sprawach              

o wykroczenia przeciwko prawom pracownika postępowanie mandatowe, w ocenie 

inspektorów pracy, należy uznać, ze względu na szybkość postępowania oraz 

nieuchronność kary (brak uchylenia jakiegokolwiek mandatu), za wiodące rozwiązanie. 
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5. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

 W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. inspektorzy pracy 

skierowali do prokuratury 117 zawiadomień o popełnieniu  przestępstwa, dotyczących 135 

czynów. 

 

W dniu 3 lutego 2012 r. w siedzibie Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie 

przedstawiciele  OIP Warszawa przeprowadzili szkolenia z zakresu postępowania  

w sprawach kierowania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz współpracy Państwowej Inspekcji 

Pracy z organami ścigania, w związku z kierowaniem przez inspektorów pracy 

zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Kolejna część szkolenia 

obejmowała tematykę postępowań dotyczących wypadków przy pracy. Spotkanie zostało 

zorganizowane na prośbę Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. 

W dniu 15 listopada 2012 r. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy  

w Warszawie oraz kierownik Oddziału w Ciechanowie, spotkali się w siedzibie płockiego 

Oddziału z prokuratorami prokuratur rejonowych okręgu płockiego, specjalizującymi się  

w sprawach przestępczości przeciwko prawom osób wykonujących pracą zarobkową. 

Miało ono na celu wymianę doświadczeń dotyczących postępowań karnych z powyższego 

zakresu, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań w sprawach wypadków przy 

pracy. 

W ocenie inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie  

współpraca z prokuraturą, zwłaszcza z prokuraturami na terenie miasta stołecznego 

Warszawy, wymaga poprawy.  
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6. Rejestrowanie sporów zbiorowych 

W okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Warszawie zgłoszono 52 spory zbiorowe zawierające 89 żądań. 

Ponadto zostały zarejestrowane 32 pisma odnoszące się do sporów zbiorowych m.in. 

zawiadomienia o zakończeniu sporów zbiorowych a także zapytania prawne z zakresu 

sporów zbiorowych. Odpowiedzi udzielone na zapytania prawne oraz inne pisma  

nt. sporów zbiorowych, najczęściej dotyczyły jednoznacznego doprecyzowania czy pismo 

stanowi zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego; poinformowania o zakresie 

dopuszczalności sporu zbiorowego w przypadku obowiązywania u pracodawcy 

zakładowego układu zbiorowego pracy oraz informacji o kompetencjach okręgowego 

inspektora pracy do oceny legalności, wszczęcia i prowadzenia sporu zbiorowego. 

Żądania zawarte w sporach zbiorowych dotyczyły:  

 12 żądań dotyczyło warunków pracy, 

 42 żądania dotyczyły warunków płacy, 

 7 żądań dotyczyło świadczeń socjalnych, 

 7 żądań dotyczyło praw i wolności związkowych, 

 21  żądań  dotyczyło  innych  kwestii  np.:  wypłacania  rekompensaty   

pieniężnej w związku z ograniczeniem zakresu świadczeń przejazdowych; 

gwarancji zatrudnienia, przestrzegania KP w zakresie równego traktowania  

w zatrudnieniu, zaniechania składania wypowiedzeń umów o pracę; 

reorganizacji systemu ocen pracowników, który uwzględniałby rozporządzenie 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.12.2007 r. w sprawie szczegółowych zasad  

i trybu postępowania przy dokonywaniu  ocen   kwalifikacyjnych   urzędników   

i   innych  pracowników  sądu i prokuratury; wycofania się z planów likwidacji 

stanowisk pracy i zwolnień pracownic zatrudnionych w szkolnej stołówce  

i kuchni. 

W 2012 r. 10 sporów zostało zakończonych; 9 sporów zakończono poprzez 

podpisanie porozumienia. 

Na  uwagę  zasługują  spory  zbiorowe  zgłaszane  przez pracodawców  z grupy 

PKP, w których  strona  związkowa  występowała  z  żądaniem  ustalenia rekompensaty 

pieniężnej w związku z ograniczeniem zakresu świadczeń przejazdowych w przypadku  

obowiązywania u pracodawcy układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia. Jedynie 

Spółka Przewozy Regionalne poinformowała, że zgłoszenie żądań przez związki 

zawodowe, dotyczących rekompensat,  nie  zostało  potraktowane  jako  wszczęcie  sporu  
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zbiorowego i nie mieści się w zakresie przedmiotowym sporu zbiorowego, opisanym  

w art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.  

Warto również wspomnieć o sporach zbiorowych wszczętych  w szkołach  

w związku z prywatyzacją szkolnych stołówek. Żądania zgłaszane dotyczą wycofania się 

z planów likwidacji stanowisk pracy i zwolnień pracownic zatrudnionych w stołówce  

i kuchni oraz podwyższenia łącznego wynagrodzenia (zasadniczego wraz z dodatkami  

i premią) pracownic i pracowników zatrudnionych w stołówce i w kuchni o 25%. 

Podsumowując okres sprawozdawczy należy wskazać, że od kilku lat liczba 

zgłoszonych sporów znajduje się na porównywalnym poziomie (52 spory zgłoszone  

w 2012 r. w stosunku do 44 sporów w 2011 r., 47 sporów w 2010 r.). Natomiast liczba 

zakończonych sporów zbiorowych w 2012 r. wynosi jedynie 19%. Zaistniała sytuacja jest 

spowodowana m.in. brakiem komunikacji między związkami zawodowymi a pracodawcą, 

w wyniku czego negocjacje nie dochodzą do skutku. 

 

7. Rejestracja układów zbiorowych pracy 

W 2012 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęły łącznie 232 

wnioski o rejestrację oraz o wpis informacji (w 2011 r. 259 wniosków). 

Tak, jak w latach ubiegłych konstrukcja układów zbiorowych pracy nie uległa 

zmianom. Nadal w postanowieniach zakładowych układów zbiorowych pracy powtarzają 

się te same składniki wynagrodzeń. 

Strony układu, w postanowieniach końcowych, zastrzegają sobie prawo do oceny 

treści układu po jego wejściu w życie oraz możliwości wprowadzenia zmian w drodze 

protokołów dodatkowych. 

Korzystniejsze postanowienia układu, nie wynikające ze stosunku pracy, to: 

 określenie większej liczby godzin nadliczbowych;  

 wzrost wynagrodzeń ustalany na podstawie wskaźnika uzgodnionego  

z organizacjami związkowymi w I kwartale roku kalendarzowego; 

 prowadzenie pracowniczego programu emerytalnego i grupowego 

ubezpieczenia na życie; 

 dodatkowa opieka medyczna w ramach podpisanej umowy pomiędzy 

pracodawcą i dostawcą usług medycznych (przy jednoczesnym symbolicznym 

współpłaceniu za świadczenia przez pracownika); 

 szczepienia ochronne, szerszy zakres badań profilaktycznych; 

 wyższe odprawy dla pracowników zwalnianych z przyczyn niedotyczących 

pracowników. 
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Utrzymuje się jednak tendencja do ograniczania korzystniejszych regulacji 

układowych. Dotyczy to zwłaszcza świadczeń pieniężnych np. zmniejszania podstawy 

przy naliczaniu nagród jubileuszowych, wprowadzenie prawa do nagrody jubileuszowej po 

przepracowaniu  u pracodawcy pięciu lat i rozszerzenie przedziałów czasowych za które 

przyznawane są nagrody jubileuszowe (czyli nie co 5 lat ale co 10 lat), a także 

zmniejszenie wysokości odpraw emerytalnych i rentowych.  

Protokołami dodatkowymi wprowadzano postanowienia o nietworzeniu lub 

zmniejszeniu odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  

Zawierane są porozumienia o zawieszeniu postanowień korzystniejszych                               

od powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz tych dotyczących innych 

składników wynagrodzeń np.: premii, dodatków, nagród jubileuszowych, korzystniejszych 

odpraw emerytalno-rentowych. Porozumienie o zawieszeniu zawarto po raz pierwszy w 7 

układach na okres od 3 miesięcy do 3 lat, w 3 przypadkach po raz kolejny na okres od 10 

miesięcy do 12 miesięcy. W jednym przypadku zawarto porozumienie o zawieszeniu  

w całości postanowień układu. Łącznie, wg stanu na dzień 31.12.2012 r., w województwie 

mazowieckim zawieszonych jest 10 zakładowych układów zbiorowych pracy, w tym dwa 

w całości. 

 

8. Postanowienia w sprawie pracy wykonywanej przez dzieci 

W okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Warszawie wpłynęło ogólnie 60 wniosków. Podjęto czynności kontrolne związane  

z wydaniem zezwolenia na prace i inne zajęcia zarobkowe dzieci.  

Ogółem przeprowadzono 59 czynności kontrolnych, podczas których wydano 161 

decyzji pozytywnych, dotyczące łącznie 144 dzieci. 

Zajęcia zarobkowe dzieci polegały na przykład na: 

 odegraniu ról głównych i epizodycznych w  przedstawieniach teatralnych przez  

dzieci, 

 wcieleniu się w postacie / role dzieci biorących udziału w serialach, filmach, 

 statystowaniu w serialach. 

W 2012 r. wydano 161 decyzji / zezwoleń na pracę lub wykonywanie innych 

czynności zarobkowych przez dzieci (27 decyzji dla 3 zgłoszeń które wpłynęły w 2012 r. 

wydano po przeprowadzeniu czynności kontrolnych w 2012 r. i rozliczeniu dokumentacji  

w 2013 r., 66 decyzji wydano na podstawie 5 wniosków, które wpłynęły w 2011 r., 

czynności kontrole przeprowadzono w 2011 r., a dokumentacje rozliczono w 2012 r. – 

decyzje te były uwzględnione w sprawozdaniu za 2011 r.). Decyzji / zezwoleń wydano dla 



 66 

144 dzieci, gdyż 17 dzieci brało udział / występowało w więcej niż jednym przedsięwzięciu 

(sztuce teatralnej, serialu, filmie), a w przypadku 1 dziecka najpierw wydano zezwolenie, 

następnie na wniosek ojca cofnięto zgodę, po czym na podstawie kolejnego wniosku 

wydano ponownie zgodę. 

Podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych stwierdzono m.in., że zajęcia 

zarobkowe wykonywane w teatrach prowadzone są zgodnie z wymaganiami 

uwzględniającymi dobro dziecka, pozytywnie zaopiniowanymi protokołami „Komisji” 

opiniujących projekty scenograficzne widowisk teatralnych pod kątem ich zgodności  

z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz o ochronie przeciwpożarowej do 

spektaklów, z zatwierdzonym scenariuszem, a zadania powierzane dzieciom są 

dostosowane do wieku i możliwości dziecka. W przypadku dzieci biorących udział przy 

realizacji filmów lub seriali mają one również zapewnione inne odpowiednie warunki  

w postaci wyżywienia, opieki i zapewnienia bezpieczeństwa na planie zdjęciowym. 

Inspektorowi okazywano umowy podpisywane pomiędzy rodzicami dzieci a realizatorami, 

producentami telewizyjnymi, filmowymi, w przypadku dzieci biorących udział w realizacji 

serialu bądź filmu. Przedkładane przez wnioskodawców dokumenty umożliwiły wydanie 

stosownych zgód / zezwoleń na wykonywanie pracy lub zajęć zarobkowych przez dzieci.  

W 2012 r. podejmowano także inne działania przez inspektorów pracy w celu 

ustalenia czy istnieją jakiekolwiek uwarunkowania uniemożliwiające wydanie zezwolenia 

na pracę dzieci – np. kontrola planu zdjęciowego serialu „Rodzinka.pl”, uczestniczenie  

w próbach do spektakli teatralnych.   

W porównaniu z rokiem 2011 zwiększyła się ogólna liczba złożonych wniosków na 

wykonywanie pracy / zajęć zarobkowych przez dzieci poniżej 16 roku życia. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

ilo
ść

 w
ni

os
kó

w

2011 r. 2012 r.

Teatry

firmy, podmioty

prowadzące działalność

kulturalną, artystyczną

lub reklamową

Inni

 

Wykres nr 1. Wykres ilustrujący ilości podmiotów, wnioskodawców składających 
wnioski w latach 2011 i 2012. 
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28%

72%

Teatry inne podmioty

Wykres nr 2. Wykres kołowy ilustrujący udział liczby wniosków wnoszonych przez 
wnioskodawców (Teatry, inne podmioty) w stosunku do ogólnej liczby wniosków, które 
wpłynęły. 

34%
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 Wykres nr 3. Wykres kołowy ilustrujący udział liczby dzieci, których dotyczyły zezwolenia 
na wykonywanie pracy / zajęć zarobkowych w stosunku do ogólnej liczby dzieci 
zgłoszonych przez wnioskodawców.  
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29%

71%

Teatry inne podmioty

Wykres nr 4. Wykres kołowy ilustrujący ilość czynności kontrolnych związanych  
z wydaniem zezwoleń w poszczególnych podmiotach  w stosunku do ogólnej liczby 
czynności kontrolnych. 

Ubiegający się o wydanie zezwolenia na pracę dzieci przedstawili dodatkowo 

dokumenty takie jak: 

 pisemną zgodę rodziców, 

 pozytywną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, pedagoga, 

psychologa 

 orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy zarobkowej, 

 zgodę dyrektora szkoły, przedszkola – w przypadku dzieci podlegających 

obowiązkowi szkolnemu, 

 oraz w przypadkach innych niż udział w przedstawieniach teatralnych, umowy 

zawarte z rodzicami (przedstawicielami małoletnich), którzy również spełnili 

wymogi formalne do wydania takiej decyzji. 

 

9. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 

W roku 2012 skierowano do sądu pracy łącznie 18 pozwów o ustalenie istnienia 

stosunku pracy, na rzecz osiemnastu osób wykonujących pracę na podstawie umów 

cywilnoprawnych – umów zlecenia. Pozwy te, poza jednym, nie zostały jeszcze 

rozstrzygnięte przez sądy. Jeden z pozwów został już rozstrzygnięty na korzyść powoda, 

jednak nie jest jeszcze prawomocny (pozwany wniósł apelację).  

Do chwili obecnej nie został jeszcze rozstrzygnięty pozew o ustalenie istnienia 

stosunku pracy skierowany przez inspektora pracy w kwietniu 2011r. 
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 W 2012 r. inspektor pracy w jednym przypadku wstąpił do toczącego się 

postępowania w sprawie o ustalenie istnienia stosunku  pracy, na wniosek 

zainteresowanego powoda.  

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy z OIP Warszawa u 378 

pracodawców ujawnili nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązujących 

przepisów o zatrudnianiu pracowników (77% stanowiły kontrole skargowe). Kontrole 

inspektorów pracy z OIP Warszawa wykazały, że 435 osób wykonywało pracę  

w warunkach podporządkowania pracowniczego, bez potwierdzenia umowy o pracę na 

piśmie (76 osób) lub na podstawie umów cywilnoprawnych (359 osób).  Znaczna 

większość skarg pracowniczych dotyczących naruszeń prawa w zakresie zatrudniania 

pracowników (zatrudniania „na czarno” oraz zawierania umów cywilnoprawnych  

w warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę) była zasadna (79%).  

W wyniku skierowanych do kontrolowanych pracodawców 378 wystąpień pokontrolnych, 

zawierających między innymi wnioski w omawianym obszarze niezgodnego z prawem 

zatrudnienia pracowników, 267 pracodawców wykonało wnioski pokontrolne, w wyniku 

czego 298 pracownikom zastąpiono umowy cywilnoprawne umowami o pracę lub 

potwierdzono na piśmie warunki i rodzaj umowy o pracę (76 pracownikom).   

Niezrealizowane wnioski pokontrolne dotyczyły 138 osób wykonujących pracę  

w warunkach podporządkowania pracowniczego. Znaczna większość tych osób po 

kontroli zaprzestała wykonywać pracę i nie byli zainteresowani przekształceniem 

istniejącego stosunku zatrudnieniowego.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy skierowali do sądów 19 

wniosków o ukaranie, w których jedną z nieprawidłowości był zarzut niepotwierdzenia na 

piśmie uprawnionemu pracownikowi rodzaju i warunków zawartej ustnie umowy o pracę. 

16 wniosków zostało już prawomocnie rozstrzygniętych, sądy wymierzały kary grzywny  

w wysokości od 2 000 zł (takie grzywny wymierzone były w większości skierowanych 

spraw), w jednym przypadku sąd orzekł grzywnę w wysokości 6 000 zł (wniosek zawierał 

6 zarzutów, wśród nich był też zarzut niepotwierdzenia na piśmie uprawnionemu 

pracownikowi rodzaju i warunków zawartej ustnie umowy o pracę). Ponadto inspektorzy 

pracy ukarali, w wyniku postępowania mandatowego, 49 pracodawców za 

niepotwierdzenie na piśmie uprawnionym pracownikom rodzaju i warunków zawartej 

umowy o pracę oraz 122 pracodawców zawierających umowy cywilnoprawne  

w warunkach podporządkowania pracowniczego, grzywnami w wys. od 1 000 do 2 000 zł.  

Znaczna większość pracodawców, którzy zatrudniali w okresie sprawozdawczym 

osoby na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach podporządkowania 
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pracowniczego, bądź też nie potwierdzili na piśmie rodzaju i warunków zawartych  

z pracownikami umów o pracę, stanowili pracodawcy zatrudniający nie więcej niż 50 

pracowników. Wśród pracodawców zawierających umowy cywilnoprawne w warunkach 

podporządkowania pracowniczego znalazła się zatrudniająca dużą ilość pracowników 

grupa spółek z o.o. powiązanych ze sobą kapitałowo, prowadzących usługi w zakresie 

ochrony osób i mienia. 

Zatrudnianie osób na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach 

podporządkowania pracowniczego stwierdzono między innymi w kilku firmach 

marketingowych, przy czym niektóre z nich wzajemnie świadczą sobie usługi 

marketingowe, przy wykorzystaniu pracy osób zatrudnionych na podstawie umowy 

zlecenia w jednej firmie i równocześnie umowy o dzieło w innej firmie, natomiast efekty 

pracy wykorzystywane są jeszcze przez inną firmę, która nalicza i wypłaca tym osobom 

wynagrodzenie należne za wykonanie zlecenia oraz umowy o dzieło, za pośrednictwem 

dwóch firm zawierających z tymi pracownikami umowy zlecenia i o dzieło. 

W ocenie inspektorów pracy, w okresie sprawozdawczym, zwiększyła się grupa 

pracodawców świadomie zawierających umowy cywilnoprawne, lub zatrudniających 

pracowników na czarno”, w celu obejścia prawa i obniżenia kosztów związanych  

z zatrudnianiem pracowników. Obecna sytuacja na rynku pracy sprzyja takim działaniom 

pracodawców, gdyż „zatrudnieni”, często mając duże problemy ze znalezieniem pracy, 

godzą się na taką formę zatrudnienia. Nadal często zdarzają się sytuacje, że gdy 

inspektor pracy, w trakcie czynności kontrolnych, stwierdzi naruszanie przepisów  

o zatrudnianiu pracowników, pracodawcy ci niezwłocznie rozstają się  

z zatrudnianymi „na czarno” lub na podstawie umów cywilnoprawnych pracownikami, 

rekompensując im pieniędzmi czas poświęcony na wykonywanie pracy „na czarno”. 

Pomimo dużego zainteresowania społecznego omawianą problematyką zastępowania 

umów o pracę umowami cywilnoprawnymi, osoby zainteresowane nie zabiegają o pomoc 

inspektorów pracy w celu przekształcenia tych umów, z uwagi na niekorzystny czynnik  

w postaci zbyt długiego oczekiwania na rozstrzygnięcia sądowe. Na podkreślenie 

zasługuje prewencyjny charakter kontroli inspektorów pracy w tym zakresie (w trakcie 

czynności kontrolnych często dopiero inspektor pracy uświadamia pracodawcę, że nie 

powinien w tych warunkach zawierać umów cywilnoprawnych). Nadto poruszanie tej 

tematyki w poradnictwie prawnym, udzielanym w trakcie czynności kontrolnych, odnosi 

pozytywny skutek edukacyjny, umożliwiający usuwanie nieprawidłowości w tym zakresie 

poza okresem trwania kontroli. 
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V. ZAŁOŻENIA I KIERUNKI DZIAŁANIA 

 

W roku 2012 zadania kontrolne inspektorów pracy OIP Warszawa koncentrowały 

się tak jak w latach poprzednich wokół następujących dziedzin: 

 prawnej ochrony pracy -  w szczególności kontrole inicjowane były nadsyłanymi  

i posiadanymi informacjami o nieprawidłowościach (skargi, wnioski, rekontrole  

w sprawach dotyczących świadczeń pracowniczych  – głównie nakazy 

płatnicze), 

 technicznego bezpieczeństwa pracy, gdzie kontrole inicjowane były zarówno  

przez harmonogram zadań, jak też poprzez informacje o nieprawidłowościach, 

zdarzeniach wypadkowych i zagrożeniach w miejscach publicznych,  

 legalności zatrudnienia, gdzie zagadnienia badane były na podstawie czynności 

rutynowych, jak też na podstawie informacji wskazujących na nieprawidłowości,  

w tym przekazywanych przez Urząd Wojewódzki. 

 

Najważniejsze zadania kontrolne w 2013 r.  

Opisane poniżej zadania stanowią jedynie część programu przyjętego do realizacji 

w 2013 r. przez Państwową Inspekcję Pracy. Najważniejsze kierunki działań, poza 

badaniem skarg, które stanowią na obszarze Okręgu priorytet, wynikają, bądź z wyników 

kontroli i doświadczeń z wcześniejszych lat, w szczególności z 2012 r., bądź z nowych 

zjawisk, które pojawiają się na rynku pracy. 

 

Tak więc, w 2013 r., inspektorzy pracy będą realizowali w szczególności 

następujące zagadnienia:  

 wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, 

 wypadki przy pracy oraz zagrożenia w miejscach publicznych, 

 budownictwo: 

- kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych, 

- kontrole dotyczące budowy i remontów dróg, 

 transport drogowy, w tym kontrole czasu prowadzenia pojazdu, przerw i czasu 

odpoczynku kierowców, 

 wzmożony nadzór nad zakładami charakteryzującymi się największym 

nasileniem zagrożeń – w tym zagadnienia REACH, GMO, CLP, produkty 
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biobójcze, zakłady w których występują strefy wybuchowe, materiał biologiczny 

oraz hałas, 

 kontrola legalności zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnego 

zatrudnienia, w tym w grupie cudzoziemców, 

 zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna zostać 

zawarta umowa o pracę, 

 kontrola przestrzegania prawa prac oraz bhp w podmiotach leczniczych, 

 czas pracy, 

 bhp w szkołach, 

 bhp w teatrach i innych instytucjach sztuki. 

 

 

 

Ponadto zadania prewencyjne, tj. między innymi: 

 program informacyjno – prewencyjny w budownictwie, 

 program edukacyjny „ Kultura bezpieczeństwa”, 

 program informacyjno – promocyjny „Szanuj życie – bezpieczna praca  

w gospodarstwie rolnym”, 

 program prewencyjny „Zanim podejmiesz pracę”, 

 konkurs prawo pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Po analizie wypadkowości z ostatnich 3 lat, Kierownictwo OIP Warszawa 

zdecydowało, że w 2013 r., , konieczne jest, w ramach tzw. tematów własnych, dokonanie 

precyzyjnego rozeznania w branżach najbardziej obciążonych wypadkami celem 

wytypowania pracodawców do powtarzalnych kontroli. Ponadto czynnościami kontrolnymi 

objęte będą również zagadnienia wynikające ze specyfiki Okręgu oraz zapotrzebowania 

społecznego, w szczególności objęcie wzmożonymi działaniami tkz. szarej strefy, umów 

cywilnoprawnych.  

Tak więc kontrole, oraz działania prewencyjne, będą prowadzone między innymi  

w następujących zakresach: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy w pomieszczeniach biurowych, 

 bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych  

z napędem silnikowym, 

 BHP przy produkcji wyrobów metalowych (spawanie i cięcie metali), 

 BHP w odlewniach metali. 
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W 2013 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie zaplanowano 

przeprowadzenie około 8 000 czynności kontrolnych. Wychodząc naprzeciw społecznemu 

zapotrzebowaniu szczególną uwagą objęta będzie problematyka związana  

z wynagrodzeniami. Jednocześnie koncentracją działań inspektorów pracy będą objęte 

podmioty dopuszczające się naruszania przepisów prawa, czy wykonywania działalności 

w sposób niezgodny z przepisami prawa pracy. Zwrócona zostanie także szczególna 

uwaga na podmioty stale naruszające przepisy bhp i działania w ich przypadku zostaną 

ukierunkowane na występowanie do ZUS z wnioskiem o podwyższenie składki 

wypadkowej.  

Rok 2013 będzie rokiem w którym duża część działań będzie wiązać się z oceną 

zawieranych umów cywilnoprawnych, w szczególności pod kątem, czy nie są to ukryte 

umowy o pracę. 

Realizując powyższe zadania Okręgowy Inspektorat Pracy nadal będzie rozwijał 

współpracę z takimi instytucjami jak ZUS i Straż Graniczna. Działania podejmowane 

wspólnie przynoszą oczekiwane efekty i współpraca ta rokuje bardzo dobrze na wzrost 

efektywności naszej instytucji, co z kolei pozostaje w zgodzie  

z oczekiwaniami społecznymi. 

Dodatkowo działania inspektorów Okręgu będą ukierunkowane, w każdym 

pojawiającym się przypadku, na reakcje na nowe negatywne lub niepokojące zjawiska na 

rynku pracy. Doświadczenia lat 2011 – 2012 wskazują na konieczność stałego 

monitorowania każdej sytuacji która może wywoływać niepokoje społeczne, nawet jeżeli 

jeszcze pozostaje w granicach prawa. Wystarczy w tym miejscu przypomnieć trudną 

problematykę sporów zbiorowych, niepokojów związanych z wynagrodzeniem nauczycieli 

w 2012 r., czy problemy niektórych dużych – wiodących w zatrudnieniu zakładów pracy, 

które bądź ograniczały w znaczącym stopniu zatrudnienie, bądź wręcz zakończyły już 

swoja działalność.  W tych przypadkach trzeba na koniec wskazać na bardzo pozytywne 

działania, w których brał udział Okręgowy Inspektor Pracy, tj. chodzi o pracę w ramach 

Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. Nasz głos w tym szacownym organie, 

mający charakter opiniodawczy, pozwalał na wywarcie określonego działania  

w obszarach, w których z racji ograniczeń ustawowych, nie były możliwe działania 

władcze z naszej strony.  Takie działania będą w 2013 r. dalej wykorzystywane i 

niewątpliwie pozwolą na osiągniecie pozytywnych efektów na rynku pracy województwa 

mazowieckiego. 
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Podsumowując rok 2012 należy stwierdzić, że realizacja planu kontroli została 

wykonana ponad założony limit na 2012 r. Pozwala to wysnuć wniosek, że podjęte  

w 2012 r. działania nadzorcze, w tym związane z regulacjami ujętymi w procedurach - 

postępowania opracowane wewnętrznie, przyczyniły się do zwiększenia jakości pracy  

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.  

Nadal bardzo pozytywnie oceniamy realizacje porozumień zawartych na szczeblu 

centralnym – tj. z ZUS oraz na szczeblu Okręgowego Inspektora Pracy tj. z Wojewódzkim 

Komendantem Policji w Radomiu. W obydwu przypadkach doszło do znaczącego 

polepszenia przepływu informacji między instytucjami, co w dużej mierze przyczyniło się 

do zapewnienia właściwego doboru zakładów do kontroli i jakości działań o charakterze 

operacyjnym, kontrolnym. Należy podkreślić, że jest to ocena wzajemna. 

W roku 2012 znacząco wzrósł udział, w ogólnej liczbie kontroli, czynności 

związanych z tzw. emeryturami pomostowymi oraz nadzorem rynku i transportem 

drogowym, które to działania wcześniej nie należały do priorytetów w działalności PIP. 

Sprawy te angażują nie tylko organ I instancji w czynności kontrolne, ale również, z uwagi 

na powszechne zaskarżanie rozstrzygnięć, powodują częste postępowania sądowe, które 

wiążą się ze zwiększoną aktywnością inspektorów w sądach oraz angażują kierownictwo 

Okręgu. 

Od ponad 4 lat, w okręgu warszawskim, notowany jest stały wzrost liczby skarg  

i wniosków. W 2011 r. osiągnięto poziom 6 494 pism, co stanowi liczbę o około 200 skarg 

więcej niż w 2010 r. Natomiast w 2012 r. przekroczono liczbę 7 500 skarg. Powyższe 

wynika z trudnej sytuacji na rynku pracy i ogólnego kryzysu w gospodarce. Na pewno na 

zwiększenie liczby skarg ma wpływ również większa świadomość pracowników  

w zakresie posiadanych praw oraz kompetencji urzędów w jakich mogą uzyskać pomoc. 

Świadczy o tym także większa liczba skarg na czynności kontrolujących i udzielających 

porad prawnych. Wyraźnie zwiększa się nastawienie roszczeniowe względem naszej 

instytucji, przy czym nadal zasadność tych skarg utrzymuje się na bardzo niskim 

poziomie.  

Uwzględniając, że w 2012r na czynności pracowników Okręgu wpłynęło jedynie 145 

skarg, z czego jedynie 21 było zasadnych lub częściowo zasadnych, przy ogólnej liczbie 

ponad 8000 skarg rozpatrzonych w tym samym czasie przez OIP Warszawa, można  

z całą stanowczością postawić wniosek, że zwiększa się zaufanie społeczne do naszej 

instytucji.  

 


