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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 ze zm.). 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.  

 

Struktura organizacyjna zapewnia dostęp zainteresowanych usługami urzędu, 

zarówno w procesie kontroli jak i korzystania z poradnictwa prawnego. W OIP 

Warszawa, na dzień 31 grudnia 2013 r., zatrudnionych było 155 inspektorów pracy 

nadzorujących teren Okręgu, przy czym czynności kontrolne wykonywało 151 osób z 

uprawnieniami nadzorczo – kontrolnymi. 
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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 urzędy centralne administracji państwowej.  

Dane GUS z połowy 2013 roku wskazują, że na terenie OIP Warszawa jest 

zarejestrowanych ponad 710 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi 17,4% 

podmiotów zarejestrowanych w Polsce. Na jednego inspektora pracy OIP Warszawa 

przypada do nadzoru średnio ponad 4 580 podmiotów gospodarczych. 

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. 5,3 mln, co stanowi 

13,7% ludności kraju. Warszawa skupia 32,3 % ogółu ludności województwa. 

Zamieszkuje ją około 1,7 mln osób.  W 2013 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 54,6 % w I kwartale  2013 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 niski wskaźnik bezrobocia 

wynoszący 4,8% na koniec grudnia 2013 r. W skali całego Okręgu dodatkowo warto 

podkreślić, że bezrobocie na Mazowszu kształtuje się na poziomie 11 %, według danych 

GUS na koniec grudnia 2013 r., jednak bezrobocie na terenie niektórych powiatów 

województwa mazowieckiego należy do najwyższych w kraju (szydłowiecki, przysuski, 

radomski). Niższe bezrobocie w skali województwa – 9,6% odnotowano tylko w 

województwie wielkopolskim. Średnia stopa bezrobocia w kraju, na koniec 2013 r.  

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 (22,5%), 

 handel, naprawa pojazdów (21,8%), 

 przemysł (17,3%), 

 informacja i komunikacja (9,9), 

 administrowanie i działalność wspierająca (9,4%), 

 działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (6,6%), 

 budownictwo (5,8%), 

 pozostałe sekcje (6,7%). 

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

a szczególnie małe firmy zatrudniające do 9 pracowników.  

*** 
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II. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO – NADZORCZA 

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 2013 rok”. Wspomniane powyżej zadania miały charakter jednorocznych, 

długofalowych oraz własnych tematów kontrolnych okręgu warszawskiego. 

W 2013 r. liczba 8 107 kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy, 

działających w ramach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w 

Warszawie, utrzymała się na podobnym poziomie co w roku 2012. Zmalała o 6% liczba 

kontroli zbiorowych, w których uczestniczyło co najmniej dwóch inspektorów pracy. 

Najczęściej kontrolowanymi podmiotami były prowadzące działalność w zakresie: 

 handlu i napraw (25,0% objętych kontrolą pracodawców), 

 budownictwa oraz budownictwa ogólnego i inżynierii lądowej (18,7% 

objętych kontrolą pracodawców), 

 przetwórstwa przemysłowego (14,0% objętych kontrolą pracodawców). 

Podczas kontroli tych podmiotów wydano najwięcej decyzji (76,6% ogółu decyzji, w 

tym 56,0% ogółu decyzji płatniczych oraz 90,4% ogółu decyzji wstrzymujących pracę lub 

eksploatację maszyn i urządzeń) i wniosków wystąpień (ok. 57,3% wszystkich wniosków 

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

 

 

Rys. 1. Kontrole przeprowadzone w 2013 r. (ujęcie wg sektora gospodarki) 

W 2013 r. najwięcej kontroli przeprowadzono w zakładach o zatrudnieniu do 9 

pracowników (49,5% objętych kontrola pracodawców), a następnie odsetek ten się 

zmniejszał aż do 12% przy pracodawcach zatrudniających 250 i więcej pracowników. 
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Rys. 2. Kontrole przeprowadzone w 2013 r. (ujecie wg struktury wielkości zatrudnienia) 

Liczba kontroli zakładów w podziale na wielkość zakładu i sektor 

Kontrole w podmiotach sektor prywatny sektor publiczny 
łączna liczba 

kontroli 

do 9 zatrudnionych 3974 38 4012 

od 10 do 49 zatrudnionych 1921 166 2087 

od 50 do 249 zatrudnionych 836 227 1063 

250 i więcej zatrudnionych 721 224 945 

łączna liczba kontroli 7452 655 8107 

 

Zakres ujawnionych nieprawidłowości w poszczególnych zakładach w latach 2012 – 

2013 

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

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

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

 

Najwięcej bo aż 54% decyzji mających na celu usunięcie zagrożeń wynikających z 

nieprzestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia 

przestrzegania przepisów dotyczących wypłaty wynagrodzenia za prace lub innych 

świadczeń należnych pracownikom, inspektorzy pracy wydali w zakładach 

zatrudniających do 9 pracowników, a w zakładach zatrudniających powyżej 50 

pracowników wydano 4,4% decyzji. 

Należy zaznaczyć, że OIP Warszawa objął w 2013 r. wzmożoną kontrolą 

pracodawców, u których najczęściej dochodzi do łamania praw pracowniczych. 

Potwierdzeniem tego są decyzje dotyczące wypłaty wynagrodzenia lub innego 
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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 26 301 144,70 zł. Ponadto wydano 606 decyzji wstrzymania prac, 265 

decyzji dotyczących wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, 129 

decyzji skierowania pracowników do innych prac oraz 7 440 decyzji, którym na 

podstawie art. 108 kpa nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Zakres przedmiotowy decyzji  

Przygotowanie do pracy 17,1% 

Stanowiska i procesy pracy 16,6% 

Maszyny i urządzenia techniczne 10,3% 

Urządzenia i instalacje energetyczne 8,3% 

Obiekty i pomieszczenia pracy 7,0% 

Magazynowanie i składowanie 4,9% 

Narażenia i zagrożenia czynnikami szkodliwymi 4,8% 

Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia 7,5% 

 

 

Rys. 3. Zakres przedmiotowy najczęściej wydawanych decyzji 

W związku ujawnieniem w trakcie kontroli przeprowadzonych w 2013 r. 

nieprzestrzegania przez kontrolowanych pracodawców przepisów prawa pracy, 

inspektorzy pracy wydali o 11% mniej  wniosków w wystąpieniach, w porównaniu z 

rokiem 2012. Nieprawidłowości te w głównej mierze dotyczyły: niewypłacenia świadczeń 

należnych pracownikowi, ewidencji czasu pracy, stosunku pracy - w tym prowadzenia 

akt osobowych oraz urlopów pracowniczych i w zasadzie nakładały się z 

nieprawidłowościami zgłaszanymi w skargach pracowniczych. 
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Rys. 4. Zakres przedmiotowy najczęściej kierowanych wniosków  

Realizując zadania ustawowe oraz ujęte w planie centralnym Państwowej Inspekcji 

Pracy, a także realizując zadania własne oraz wynikające ze zgłoszeń wypadków, skarg 

i wniosków, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. inspektorzy pracy 

przeprowadzili łącznie 8107 kontroli u 6314 przedsiębiorców, w trakcie których ujawnili 

8 305 wykroczeń. Ogółem ukarano lub wnioskowano o ukaranie, 3 527 sprawców 

wykroczeń, tj. o ok. 3% więcej sprawców wykroczeń niż w roku 2012 (przeciwko 293 

osobom skierowano wnioski o ukaranie do sądu, 2 220 sprawców wykroczeń ukaranych 

zostało mandatami karnymi, a w stosunku do 1 014 sprawców zastosowano środki 

wychowawcze).  

 

 

Rys. 5. Najczęściej występujące wykroczenia. 

Najczęściej występującymi wykroczeniami były naruszenia prawa w zakresie: 

wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy oraz przygotowania do pracy (głównie dotyczyły 
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badań lekarskich, szkoleń bhp, dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych), 

zabezpieczenia stanowisk pracy, niewłaściwego stanu technicznego maszyn i urządzeń, 

a także środków ochrony indywidualnej. W wyniku zastosowania postępowania 

mandatowego łącznie ukarano 2 220 osób na kwotę 2 688 050 zł za 5 567 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. 

** 

Zgodnie z przyjętym „Programem działania Państwowej Inspekcji Pracy na 
rok 2013” w OIP Warszawa zostały zrealizowane między innymi następujące 
tematy: 
 
1. Analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

Inspektorzy pracy ze zgłoszonych w 2013 roku 382 wypadków zbadali okoliczności  

i przyczyny 124 wypadków gdzie poszkodowanych zostało 153 osoby.  

Fakt związany z badaniem mniejszej ilości wypadków niż było zgłoszonych wynika z 

tego iż część wypadków była wypadkami komunikacyjnymi, których badaniem 

zajmowały się organy Policji. 

Ponadto pracodawcy zgłaszali również wypadki lekkie, których przyczyny nie były 

związane z technicznym bezpieczeństwem pracy typu upadki, poślizgnięcia, skaleczenia 

– w tych przypadkach inspektorzy nie podejmowali czynności kontrolnych. 

Innym profilem zgłaszanych wypadków śmiertelnym były wypadki, których przyczyny 

sklasyfikowane były jako nagły przypadek medyczny tzw. naturalne zgony – inspektorzy 

pracy również nie podejmowali czynności kontrolnych w tych przypadkach. 

 

Źródła z których uzyskano informację o zdarzeniach, ze szczególnym 

uwzględnieniem zaniechania zgłoszenia przez pracodawców. 

 

Zgłaszający zdarzenie liczba 

Zatrudniający 210 

Policja 139 

inny OIP 4 

Kontrola 13 

Prokuratura 4 

Zatrudniony 3 

Masmedia 2 

 

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wg PKD. 
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Lp. 

 

Sekcja PKD 

Liczba poszkodowanych 

2011 2012 2013 

1. Budownictwo 95 66 46 

2. Transport i gospodarka magaz.  7 16 17 

3. Przetwórstwo przemysłowe  55 54 14 

4. Handel i naprawy  25 19 6 

5. Rolnictwo i leśnictwo  7 7 2 

6. Dostawa wody 5 5 0 

 

Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wg wybranych działów gospodarki. 

 

Dział gospodarki 

Liczba poszkodowanych 

2011 2012 2013 

Budownictwo 90 66 32 

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

16 11 12 

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

5 0 12 

Transport lądowy, transport rurociągowy 4 8 10 

Produkcja metalowych wyrobów gotowych z 
wyłączeniem maszyn i urządzeń  

5 7 6 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 5 1 4 

Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw 
sztucznych 

7 5 3 

 

Środki prawne związane z badaniem wypadków przy pracy 

Liczba wydanych decyzji - w formie: pisemnej, wpisu do dziennika budowy oraz 

ustnej, w tym decyzji: wstrzymania prac, wstrzymania eksploatacji, skierowania 

pracowników do innych prac, nakazania ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oraz 

struktura zakresu przedmiotowego środków prawnych – liczba i odsetek (zestawienie  

w kolejności malejącej). 

257 
Liczba wydanych decyzji 

Zakres przedmiotowy środków 
prawnych 

Liczba % 

171 Decyzji pisemnych  Inne zagrożenia BHP  50 29,23 

 Stanowiska, procesy pracy i procesy 
technologiczne 

58 33,9 

 Maszyny i urządzenie techniczne 7 4,9 

Przygotowanie do pracy 29 16,95 

Transport 11 6,43 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe, 10 5,84 
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257 
Liczba wydanych decyzji 

Zakres przedmiotowy środków 
prawnych 

Liczba % 

środki ochrony indywidualnej  

0 Wpis do dziennika budowy  

 

  

86 Decyzji ustnych  Maszyny i urządzenie techniczne 24 27,9 

Stanowiska, procesy pracy i procesy 
technologiczne 

25 29,06 

Urządzenia i instalacje 
energetyczne 

6 6,67 

Przygotowanie do pracy 10 8,6 

Obiekty i pomieszczenia pracy 9 10,46 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe, 
środki ochrony indywidualnej 

7 8,14 

23 

 

Decyzji wstrzymania prac 

 

Maszyny i urządzenie techniczne 5 21,74 

Stanowiska pracy i procesy 
technologiczne 

14 60,87 

Inne zagrożenia BHP 3 13,04 

Transport 1 4,35 

9 Wstrzymania eksploatacji 

 

Maszyny i urządzenie techniczne 7 77,77 

  Stanowiska pracy i procesy 
technologiczne 

1 11,11 

  Urządzenia i instalacje 
energetyczne 

1 11,11 

1 Skierowanie do innych prac Przygotowanie do pracy 1 100 

1 Ustalenie okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy 

Brak protokołu ustalenie 
okoliczności i przyczyn wypadku 
przy pracy 

1 100 

Ponadto w związku z badaniem wypadków przy pracy wydano łącznie 320 

wniosków w wystąpieniach pokontrolnych, które dotyczyły głównie  

 zagrożeń bhp,  

 przygotowania do pracy,  

 stanowisk, procesów pracy i procesów technologicznych,  

 maszyny i urządzenie techniczne,  

 czynników szkodliwych i uciążliwych,  

 środków ochrony indywidualnej .  

 

W związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy inspektorzy 

pracy ukarali mandatami karnymi 76 osób, za 145 wykroczeń na łączną kwotę 
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111.700,00 złotych. Ponadto za 39 wykroczeń skierowano 10 wniosków do sądu o 

ukaranie. Sąd ww. ukarał karą grzywny na łączną kwotę 16.000,00 złotych. Zakres 

przedmiotowy zarzutów zamieszono w poniższej tabeli. 

Realizując zadanie dotyczące badania wypadków przy pracy inspektorzy pracy 

zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w 51 przypadkach: 

Inspektorzy pracy podczas kontroli związanych z badaniem okoliczności i przyczyn 

wypadków przy pracy udzielili 166 porad prawnych oraz 452 z zakresu technicznego 

bezpieczeństwa pracy. W 2013 roku podobnie jak w 2012 nie był dokumentowany 

zakres przedmiotowy tych porad. Skierowano do ZUS 3 wnioski o podwyższenie składki 

na ubezpieczenie wypadkowe do 100%. 

Podczas badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, inspektorzy pracy 

współdziałali z innymi organami państwowego nadzoru nad warunkami pracy poprzez 

przeprowadzenie wspólnych kontroli, przeprowadzenie kontroli na wniosek albo 

poinformowanie o wynikach kontroli. W 19 przypadkach poinformowano prokuraturę albo 

policję o wynikach przeprowadzanej kontroli. W 1 przypadku zawiadomiono odpowiednio 

UDT o podjętych działaniach.  

 

Efekty 

Lp. Uzyskane efekty 
Liczba 

zakładów 
Liczba 

pracowników 

1. 
Doprowadzono obiekty i pomieszczenia pracy 
do wymogów zgodnych z przepisami prawa 

6 37 

2. 
Dostosowano stanowiska pracy ,poprawiono 
procesy technologiczne 

85 819 

3. 
Usunięto nieprawidłowości w maszynach i 
urządzeniach technicznych 

30 150 

4. 
Usunięto usterki w urządzeniach i instalacjach 
energetycznych 

11 30 

5. 
Usunięto nieprawidłowości związane z 
transportem 

9 503 

6. 
Wyposażono pracowników w środki ochrony 
indywidualnej lub pouczono o ich 
zastosowaniu 

19 220 

7. 
Przygotowano pracowników do wykonywania 
pracy powierzonej 

48 130 

 

W stosunku do roku 2012 liczba zbadanych wypadków pozostała na tym samym 

poziomie. Najczęstszym miejscami wypadków przy pracy były: teren budowy-obiekty  

w budowie oraz miejsca produkcji. Wydarzeniami będącymi odchyleniem od stanu 

normalnego, które doprowadziły do wypadku przy pracy było; upadek osoby z wysokości 

– na niższy poziom, utrata kontroli nad środkami transportu lub obsługiwanym sprzętem 

ruchomym, utrata kontroli nad maszyną lub materiałem obrabianym, poślizgnięcie, 

potknięcie się, upadek osoby - na tym samym poziomie, upadek złamanie się czynnika 

materialnego. 
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Badając okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy inspektorzy pracy ustalili, że 

najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy było:  

 41,94% przyczyn leżało po stronie niewłaściwej organizacji pracy polującej 

na, niewłaściwej eksploatacji czynnika materialnego, niewłaściwej ogólnej 

organizacji pracy, niewłaściwej organizacji stanowiska pracy.  

 45,65% 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.  

 12,40% to przyczyny techniczne takie jak, wady konstrukcyjne lub 

niewłaściwe rozwiązania techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego, 

niewłaściwe wykorzystanie czynnika materialnego, wady materiałowe 

czynnika materialnego. 

** 

2. Kontrole przestrzegania przepisów rozporządzenia RM z dnia 1.07.2009r. 

Kontrole przeprowadzono w 111 zakładach pracy badając 212 dokumentacje 

związane z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Inspektorzy pracy 

przeanalizowali 9 protokołów powypadkowych sporządzonych  przez zespoły badające 

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

przy pracy. 

Liczba wydanych decyzji oraz ich struktura zakresu przedmiotowego (w tym 

nakazania ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku) – liczba i odsetek (zestawienie  

w kolejności malejącej). W ramach tematu wydano 10 decyzji nakazowych. 

Lp. Liczba wydanych decyzji Zakres przedmiotowy środków prawnych % 

1. 1 Nie zastosowanie przez pracodawcę w praktyce 
środków i wniosków profilaktycznych 

10 

2. 1 Nie przystąpienie przez zespół powypadkowy 
niezwłocznie do badania okoliczności i przyczyn 
wypadku przy pracy 

10 

3. 1 Brak lub niewłaściwe badania lekarskie 10 

4. 1 Brak lub niewłaściwe urządzenia ochronne 10 

5. 2 Nieprawidłowości przy rejestracji wypadków 20 

6. 3 Nieprawidłowości w ocenie ryzyka zawodowego 30 

7. 1 Brak lub niewłaściwe przeszkolenie pracowników 10 
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Liczba wniosków w wystąpieniach oraz struktura ich zakresu przedmiotowego – 

liczba i odsetek (zestawienie w kolejności malejącej). W ramach realizacji zadania 

wydano 123 wniosków w 41 wystąpieniach. 

Lp. Liczba wniosków Zakres przedmiotowy  % 

1. 99 Nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i 
przyczyn wypadków przy pracy. 

80,48 

2. 4 Nieprawidłowości przy rejestracji wypadków 3,25 

3. 11 Nieprawidłowości przy zgłaszaniu wypadków do 
GUS 

8,94 

4. 5 Nieprawidłowość przy powiadamianiu o wypadkach 
przy pracy 

4,06 

Wnioski o ukaranie do sądów, w tym rozpoznane sprawy i wydane orzeczenia - na 

dzień przygotowania materiałów sprawozdawczych (liczba wniosków, liczba i zakres 

przedmiotowy zarzutów; liczba rozpoznanych spraw, kwota nałożonych grzywien, inne 

rozstrzygnięcia). 

W związki z kontrolami przestrzegania przepisów Rozporządzenia inspektorzy pracy 

ukarali mandatami karnymi 4 osoby, za 5 wykroczeń na łączną kwotę 5700,00 złotych 

oraz skierowano 1 wniosek do sądu o ukaranie sprawcy wykroczeń. 

** 

3. Przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

W analizowanym zakresie 2013 r. łącznie przeprowadzono 156 kontrole u 130 

pracodawców. W kontrolowanych zakładach pracujących było 28 727 osób, 

zatrudnionych: 18 517, w tym: 8 126 kobiet, 48 młodocianych i 9 936 osób 

niepełnosprawnych. 

 

Zastosowane środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli do realizacji skierowano 259 decyzji, w tym 

106 decyzji ustnych i 153 decyzje na piśmie dotyczące 1 342 pracowników oraz 

skierowano 89 wniosków w 55 wystąpieniach, dotyczące 744 pracowników. 

 

Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości, inspektorzy ujawnili 14 wykroczeń 

przeciwko prawom pracownika. Nałożono 9 mandatów kredytowych na kwotę 9 200 zł 

oraz zastosowano 2 środki wychowawcze zawierające 3 wykroczenia przeciwko prawom 

pracownika. 

 

W toku prowadzonych kontroli, poza skierowanymi środkami prawnymi do 

pracodawców w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, inspektorzy pracy 

udzielili porad prawnych, technicznych i dotyczących legalności zatrudnienia 

odpowiednio: 295, 402, 29. 
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Podczas prowadzonych kontroli w temacie 007/2013 inspektorzy pracy przekazywali 

zainteresowanym pracodawcom materiały informacyjne dot. zatrudniania pracowników, 

w tym osób niepełnosprawnych. 

W wyniku zastosowania środków (decyzji ustnych, nakazów i wniosków), uzyskano: 

 poprawę warunków pracy dla 1 093 pracowników poprzez wykonanie 208 

decyzji z 259 skierowanych, co stanowi 80,3 % wydanych decyzji, 

 zrealizowano 61,8 % wniosków pokontrolnych. 

 

Syntetyczne porównanie wyników kontroli z lat 2011 – 2013 wg układu tabelarycznego 

 

Zagadnienia 

objęte kontrolą 

Liczba kontrolowanych zakładów (wg A, B) w których 
stwierdzono nieprawidłowości, gdzie: 

A - zakłady ZPCh i ZAZ. 

B - zakłady ubiegające się o status i przystosowują-ce 
miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. 

 
 2013 2012 2011 Uwagi 

Eksploatacja instalacji 

i urządzeń elektrycznych 

A 

B 

12 

20 

8 

20 

14 

20 
 

Maszyny i urządzenia 
A 

B 

10 

15 

26 

29 

6 

11 
 

Stanowiska pracy 
A 

B 

16 

16 

38 

41 

14 

7 
 

Budynki i pomieszczenia pracy 
A 

B 

12 

16 

41 

16 

12 

12 
 

Bariery architektoniczne 
A 

B 

3 

12 

9 

10 

2 

1 
 

Pom. higieniczno-sanitarne 
A 

B 

1 

12 

8 

16 

7 

8 
 

Oświetlenie pomieszczeń pracy światłem 
dziennym bądź elektrycznym 

A 

B 

4 

17 

7 

13 

7 

4 
 

Wymiana powietrza w pomieszczeniach 
pracy, instalacja wychwytująca 

i odprowadzająca gazy i pyły 

A 

B 

4 

11 

3 

9 

6 

4 
 

Praca w godzinach nadliczbowych A 1 - 2  

Urlopy A 1 7 9  

Szkolenie w zakresie bhp *) A 16 20 10 *)+ ocena ryzyka 

Badania lekarskie profilaktyczne A 1 2 7  

Tab. 1. Syntetyczne porównanie wyników kontroli z lat poprzednich w odniesieniu do 
zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz zakładów ubiegających 
się o status i przystosowujące miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych 
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Ilość przeprowadzonych kontroli okresowych w zakładach pracy chronionej w latach 

2011 – 2013 oraz wydanych środków prawnych przedstawia ponizszy wykres. 
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2011 r. 2012 r. 2013 r.

Kontrole ogółem

Kontrole T007A

Stanowi %

Decyzje ogółem

Decyzje T007A

Stanowi %

Wnioski ogółem

Wnioski T007A

Stanowi %

 

Należy zauważyć, że w 2013 r. ilość przeprowadzonych kontroli w badanym 

zakresie zwiększyła się o 1,02 % w stosunku do roku ubiegłego przy zwiększeniu 

kontroli zakładów posiadających status zakładu pracy chronionej 1,2%. 

Poniższe zestawienie obrazuje ilość skierowanych do pracodawców środków 

prawnych w latach 2011 ÷ 2013, w stosunku do ilości przeprowadzonych w badanym 

temacie kontroli, tj.: 

Badany 

okres 

Ilość 
kontroli 

Skierowane do wykonania i realizacji środki prawne: 

decyzje wnioski razem ilość środków prawnych do ilości kontroli 

2011 r. 137 221 110 331 2,42 

2012 r. 153 332 108 440 2,88 

2013 r. 156 259 89 348 2,23 

 

** 

4. Przestrzeganie uprawnień związanych z rodzicielstwem.  

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości w przeważającej większości nie 

były rażące. W roku bieżącym nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie czasu pracy 

pracowników objętych szczególną ochroną w związku z rodzicielstwem. Nie odnotowano 

również nieprawidłowości w zakresie udzielania tym pracownikom urlopów należnych im 

z tytułu rodzicielstwa (np. urlop macierzyński, urlop wychowawczy).  

W wyniku przeprowadzonych kontroli w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali do podmiotów kontrolowanych 4 

wystąpienia zawierające 4 wnioski.  
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Ponadto w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano 2 wnioski do 

sądu o ukaranie 2 osób odpowiedzialnych za dopuszczenie się naruszeń prawa pracy 

wyczerpujących znamiona wykroczenia przeciwko prawom pracownika. 

Do dnia 31 grudnia 2013 r. przesłano informacje o realizacji wydanych środków 

prawnych. Stwierdzono realizację wszystkich wydanych wniosków. 

Podsumowując należy stwierdzić, że w okresie ostatnich kilku lat liczba 

pracodawców naruszających przepisy dotyczące uprawnień pracowników związanych z 

rodzicielstwem utrzymuje się na niskim poziomie. 

** 

5. Przestrzeganie przepisów prawa pracy dot. zatrudniania młodocianych.  

Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w trakcie kontroli z zakresu 

„przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania młodocianych w celu 

przygotowania zawodowego” należało nie informowanie przedstawicieli ustawowych 

młodocianego o ryzyku zawodowym oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz  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. 

Kolejnym przykładem pod względem częstotliwości stwierdzonych nieprawidłowości jest 

brak programu szkolenia zawodowego pracowników i nie realizowanie ww. programów. 

Następnie pod względem częstotliwości występowania plasowały się nieprawidłowości 

dotyczące szeroko ujętego zagadnienia przestrzegania czasu pracy pracowników w 

szczególności polegające na: nieprowadzeniu ewidencji czasu pracy przy pracach 

wzbronionych, nie prowadzeniu ewidencji czasu pracy w ogóle, a także nierzetelność 

przy prowadzeniu ww. ewidencji. Stwierdzono również  nieprawidłowości polegające 

min. na dopuszczaniu do pracy przed wydaniem zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku, dopuszczaniu do pracy przed 

przeszkoleniem wstępnym BHP instruktaż ogólny i stanowiskowy.  

W zakresie kontroli „przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących 

zatrudniania młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe” inspektorzy OIP  

w Warszawie stwierdzili jedynie uchybienia polegające na zatrudnianiu przy pracach 

lekkich pracownika młodocianego ponad określony przepisami prawa wymiar czasu 

pracy.  

W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił 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. 

** 
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6. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. 

W wyniku 1107 przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy stwierdzili 321 

przypadków nieopłacenia składek na Fundusz Pracy, oraz ich nieterminowe opłacanie  

w 1139 przypadkach, co stanowi mniej niż połowę naruszeń przepisów w tym zakresie 

stwierdzonych w roku 2012.  

W stosunku do stwierdzonych naruszeń przepisów w zakresie zgłaszania 

zatrudnionych do ubezpieczeń społecznych, skala naruszeń jest zbliżona do przypadków 

ujawnionych w roku 2012 i wynosi odpowiednio w roku 2013 – 65 niezgłoszonych w 

ogóle, 565 zgłoszonych nieprawidłowo (najczęściej z uchybieniem 7-dniowego terminu) 

natomiast w roku 2013 stwierdzono 81 osób niezgłoszonych i 673 zgłoszonych 

nieprawidłowo. 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2013 wskazują na wzrost liczby 

ujawnionych przypadków zatrudniania pracowników bez potwierdzenia im umów o pracę  

na piśmie. W roku 2012 – problem ten dotyczył 78 osób, w roku 2013 pracujących bez 

wymaganych umów o pracę -było 108 pracowników. 

W roku 2013 inspektorzy pracy ujawnili w kontrolowanych podmiotach 1 przypadek 

występowania dyskryminacji w zatrudnieniu, w roku 2012 zdarzeń takich nie odnotowano 

(ustalenia z tej kontroli zostaną przedstawione w następnym punkcie niniejszego 

sprawozdania). 

Realizując kontrole legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w roku  

2013 nie zarejestrowano nowych zjawisk, czy też patologii w tym obszarze kontroli. 

Ujawniony jeden przypadek dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek na tle 

ogólnej liczby kontroli prowadzonych w zakresie T013, może wskazywać, że jest to 

zjawisko marginalne i praktycznie niewystępujące w relacjach zatrudniający – 

zatrudniany  

lub aplikujący o zatrudnienie, choć pogląd ten może być całkowicie mylny ze względu  

na małą skuteczność ustalenia prawdy obiektywnej przy badaniu tego zagadnienia. 

Powyższe, uzasadnić można faktem, że w przypadku istnienia jakichkolwiek przesłanek 

dyskryminacyjnych w zatrudnieniu są one wynikiem woli lub intencji osób i nie znajdują 

potwierdzenia w pozawerbalnym (dokumenty, pisma itp.) materiale dowodowym. 

Przyczyny powierzania wykonywania pracy bez zawarcia umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej są niezmienne od lat, a związane są z próbą ominięcia systemu 

fiskalnego oraz ubezpieczeń społecznych i redukowaniem przez pracodawców oraz 

przedsiębiorców niebędących pracodawcami kosztów prowadzonej działalności. Takie 

zdanie podzielają zarówno pracodawcy, zatrudnieni na „czarno”, jak i inspektorzy pracy.  

W wyniku działań kontrolnych, a także skierowanych do podmiotów skontrolowanych 

środków prawnych, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy: 

 324 zatrudnionym potwierdzono na piśmie rodzaj i warunki zawartej umowy  

o pracę, 

 79 zatrudnionym potwierdzono zatrudnienie umową o pracę w miejsce 

zawartej dotychczas umowy cywilnoprawnej,  

 368 zatrudnionych zgłoszono do ubezpieczeń społecznych, 
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 wpłacono 786.253 zł. zaległych składek na konto Funduszu Pracy za 8.062 

zatrudnionych,  

 wpłacono 11.113 zł tytułem zaległych składek na ubezpieczenia społeczne,  

na właściwe konta ZUS. 

 

W roku 2013 OIP  w Warszawie podejmował liczne działania w zakresie 

podtrzymania dobrej współpracy, jaka przez ostatnie lata została wypracowana naszymi 

partnerami współdziałającymi w obszarze legalności zatrudnienia w tym z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędami pracy, prokuraturą.  

** 

7. Kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 

pracy przez cudzoziemców. 

W wyniku 387 kontroli przeprowadzonych roku 2013  w zakresie legalności 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców nie 

odnotowano pojawienia się nowych zjawisk, problemów i tendencji w tym obszarze 

kontroli. W dalszym ciągu, w odniesieniu do danych zebranych w wyniku kontroli z roku 

2012, najwięcej naruszeń przepisów związanych było z brakiem wymaganych zezwoleń 

na pracę (41 przypadków), pracą na warunkach innych niż określone w zezwoleniu na 

pracę (20 przypadków), Nieopłacanie składek na Fundusz Pracy oraz terminowość ich 

opłacania również było nader często stwierdzanym naruszeniem przepisów podczas 

realizowania ww. kontroli (39 przypadków nieopłacenia i 172 przypadki nie zachowania 

terminu opłacenia składek). 

W wyniku podjętych działań kontrolnych i skierowanych do podmiotów 

zatrudniających cudzoziemców środków prawnych, przewidzianych w ustawie o 

Państwowej Inspekcji Pracy uzyskano: 

 zawarcie z 9 cudzoziemcami wymaganej umowy o pracę, 

 zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych 8 cudzoziemców, 

 wypłacenie 29.240 zł. - 5 cudzoziemcom z tytułu zaległego wynagrodzenia 

za pracę,  

 opłacenie składek na Fundusz Pracy za 116 cudzoziemców w kwocie 10.810 

zł. 

 opłacenie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne 81 cudzoziemców 

w kwocie 30.241 zł, 

Konsekwencją ujawnionych wykroczeń w zakresie legalności zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców było skierowanie do 

właściwych sądów rejonowych, wydziałów karnych 48 wniosków o ukaranie sprawców 

wykroczeń (133 - łączna liczba zarzutów we wnioskach) nałożenie 39 mandatów karnych 

(40.200 – kwota grzywien w mandatach) oraz zastosowanie względem 56 osób środków 

oddziaływania wychowawczego. 
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Do stwierdzanych naruszeń w zakresie zatrudniania pracowników – cudzoziemców 

dochodziło najczęściej w związku ignorancją wobec przepisów dotyczących zatrudniania 

cudzoziemców, ich nieznajomością i w ostateczności celem zmniejszenia kosztów 

związanych z zatrudnieniem cudzoziemca, tj. w sytuacjach  zatrudniania cudzoziemców 

na warunkach wynagrodzenia innych niż określone w zezwoleniach na pracę. 

Brak wiedzy w zakresie zatrudniania cudzoziemców i w konsekwencji popełnianie 

wykroczeń z tym związanych jest również wynikiem powierzania prowadzenia spraw 

kadrowych firmom zewnętrznym, co w przypadku opóźnionego przepływu informacji 

pomiędzy firmami a przedsiębiorcą zatrudniającym cudzoziemca ma wpływ na 

terminowe sporządzanie stosownych dokumentów i deklaracji, dla przykładu – w roku 

2013 stwierdzono 168 uchybień w zakresie zgłaszania cudzoziemców do ubezpieczeń 

społecznych przy 12 przypadkach niezgłoszenia w ogóle, przy czym uchybienia 

dotyczyły przede wszystkim terminowego zgłaszania cudzoziemców do ubezpieczeń. 

Analizując znaczenie przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium RP - na tle przeprowadzonych prawie 400 kontroli, podczas których badaniem 

objęto ponad 1500 cudzoziemców - ujawnienie 5 przypadków pracy cudzoziemców 

podczas ich nielegalnego pobytu, daje podstawę twierdzenia, że są to zjawiska o 

charakterze marginalnym, tym samym nie mają też większego wpływu na działalność 

organów kontroli. 

W roku 2013 inspektorzy pracy realizując kontrole w zakresie sprawdzenia 

legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez 

cudzoziemców nie stwierdzili zjawisk, zdarzeń dających podejrzenie występowania 

znamion pracy przymusowej lub przestępstwa handlu ludźmi.  

W roku 2013 inspektorzy pracy przeprowadzili 7 wspólnych kontroli z 

funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz 1 kontrolę przy asyście funkcjonariuszy Policji. 

W wyniku dokonywanych ustaleń inspektorzy pracy informowali Straż Graniczną 

o naruszeniach przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz Wojewodę 

Mazowieckiego . 

Należy podkreślić, że 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.  

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 27.02.2013 r. okręgowy inspektor pracy wziął udział w posiedzeniu 

plenarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Warszawie. Uczestnicy 
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spotkania omawiali sytuację na mazowieckim rynku pracy oraz zatrudnienie 

cudzoziemców w regionie. Prezentację nt. wpływu zatrudnienia cudzoziemców na 

mazowiecki rynek pracy, przedstawił nadinspektor sekcji legalności zatrudnienia. 

** 

8. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

W roku 2013 przeprowadzono 43 kontrole w zakresie sprawdzenia przestrzegania 

przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, w tym 19 kontroli przeprowadzono w związku ze skargami wpływającymi do 

OIP w Warszawie. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono prowadzenie przez 3 podmioty  

działalności agencji zatrudnienia bez posiadania wymaganego certyfikatu. 

Analizując dane za rok 2012 i 2013 związane z realizacją tematu T015  

nie zaobserwowano nowych, znaczących tendencji w zakresie naruszeń przepisów 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez podmioty działające, jako 

agencje zatrudnienia. W roku 2013 stwierdzono 8 uchybień polegających na 

niezamieszczaniu w ogłoszeniach i ofertach pracy numeru wpisu do rejestru agencji 

zatrudnienia. 

W roku 2013 stwierdzono, że 4 z kontrolowanych agencji nie przedłożyło  

w przewidzianym przepisami ustawy terminie  marszałkowi województwa corocznych 

informacji o działalności agencji zatrudnienia, zaś w 1 przypadku przedmiotowa 

informacja nie zawierała wymaganych danych dotyczących prowadzonej przez agencję 

działalności. 

Badając sprawy związane z kierowaniem osób do pracy za granicę ujawniono,  

że w 3 na 12 badanych przypadków agencja zamierzająca skierować osoby do pracy  

za granicą nie zawarła wymaganych umów z docelowym pracodawcą zagranicznym. 

Marginalnym zjawiskiem w roku 2013 były również naruszenia polegające  

na niezawieraniu przez agencje zatrudnienia pisemnej umowy z osobami kierowanymi  

do pracy za granicą – na 36 zbadanych przypadków stwierdzono 2 nieprawidłowości. 

Porównując wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2012 i 2013 odnotowano 

wzrost stwierdzonych przypadków naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy w zakresie terminowego odprowadzania składek na Fundusz 

Pracy, w roku 2012 – 8 stwierdzonych naruszeń, a w roku 2013 już 439 przy 

jednoczesnym spadku z 58 do 0 naruszeń polegających na niezapłaceniu składek na 

Fundusz Pracy w ogóle. 

Inspektorzy pracy nie stwierdzili pobierania przez agencje zatrudnienia dodatkowych 

opłat, innych niż wymienione w art. 85 ust. 2 pkt 7 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, nie stwierdzili również przypadków obchodzenia prawa przez 

agencje zatrudnienia, polegających na zastępowaniu niedozwolonych prawem opłat za 

pośrednictwo w uzyskaniu pracy – opłacanej przez pracowników działalnością 

szkoleniową.  
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Nie stwierdzono rażącego naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy w związku z wykonywanie pracy tymczasowej wykonujących 

pracę u pracodawców użytkowników na terenie Polski i za granicą.  

Nie stwierdzono przypadków, w których zasadnym byłoby podejrzenie popełnienia 

przez agencje zatrudnienia lub pracodawców użytkowników przestępstwa lub 

uporczywego naruszania praw pracowniczych oraz przypadków nasuwających 

podejrzenie występowania znamion pracy przymusowej lub przestępstwa handlu ludźmi. 

W wyniku ustaleń dokonanych podczas kontroli przez inspektorów pracy, Okręgowy 

Inspektor Pracy w Warszawie w 6 przypadkach dających podstawę do wykreślenia 

podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia informował o tych zdarzeniach Wojewódzki 

Urząd Pracy w Warszawie dyrektor ww. urzędu poinformował Okręgowego Inspektora 

Pracy o podjęciu decyzji o wykreśleniu 3 agencji zatrudnienia z prowadzonego rejestru 

agencji zatrudnienia, których dotyczyły zawiadomienia i w których to przypadkach 

decyzje te stały się już ostateczne. 

 W wyniku podjętych działań w inspektorzy pracy skierowali do sądów 4 wnioski  

o ukaranie, 3 sprawy zakończyły się wyrokami skazującymi na kwotę łączną 10.500 zł.  

W wyniku zawiadomień o naruszeniu przepisów związanych z prowadzeniem agencji 

zatrudnienia 3 przedsiębiorców  zostało wykreślonych z rejestrów podmiotów 

prowadzących agencję zatrudnienia. 

** 

9. Przestrzeganie przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze 

stosunku pracy. 

W 2013 roku inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 

wydali 1552 decyzje nakazujące wypłatę wynagrodzenia, bądź innego świadczenia ze 

stosunku pracy. Łączna kwota świadczeń objętych nakazami płacowymi to 26 301 144, 

75 zł. ,  była niższa od kwot objętych nakazami płacowymi w 2012 r. (30 914 722 zł), ale 

znacznie wyższa niż w roku 2011. Decyzje płacowe  w 2013 r. skierowano do 315 

pracodawców, a dotyczyły one 9 462 pracowników, którym pracodawcy do dnia kontroli 

nie wypłacili należnych kwot.  
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Rys. 5. Liczba wydanych decyzji w nakazach płatniczych w latach 2011-2013. 

 

 

Rys. 6. Kwota z decyzji w nakazach (w tys.) płatniczych w latach 2011-2013. 

 

W wyniku skierowania decyzji płacowych w 2013 r. – według posiadanych danych 

(wynikających w szczególności  z ponownych kontroli i stosownych dokumentów)  - 

pracodawcy wypłacili dotychczas uprawnionym osobom ujętym w nakazach płacowych 

kwotę 5 040 412 zł. Prowadzone są dalsze czynności w celu egzekwowania kwot 

objętych nakazami, z uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego. 

 

Ponadto w sprawach dotyczących uprawnień pracowniczych w zakresie prawa do 

wynagrodzenia i innych świadczeń – wydano 6349 wniosków w 2795 wystąpieniach 

pokontrolnych. W wyniku realizacji wniosków pracodawcy wypłacili świadczenia 

pracownicze na kwotę łączną 1 068 928 zł.  
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Niewątpliwie główna przyczyną niewypłacania przez skontrolowanych pracodawców 

należnych świadczeń ze stosunku pracy – jest brak środków finansowych, a także 

związane z tym zaprzestanie lub ograniczenie zakresu prowadzenia działalności 

podmiotu gospodarczego.  

 

Ponadto zastosowano postępowanie wykroczeniowe w ramach kontroli 1 097 

podmiotów, gdzie stwierdzono popełnienie 1 867 wykroczeń w zakresie niewypłacenia 

wynagrodzeń lub innych świadczeń. 

 

Naruszenia te dotyczyły przede wszystkim takich przypadków jak: 

 niewypłacenie wynagrodzenia za pracę,  

 nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę, 

 niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy, 

 niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 

 obniżenie wynagrodzenia za pracę, 

 obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 

wypoczynkowy.  

** 

10. Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhp placówkach handlu 

detalicznego. 

Na podstawie wyników 40 kontroli, stwierdzono następujące, główne  

nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy: 

 nieprawidłowe prowadzenie akt osobowych pracowników, 

 niepoinformowanie pracowników o warunkach zatrudnienia, 

 nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, 

 naruszanie doby pracowniczej, 

 nieterminowe wydanie oraz nieprawidłowości w treści świadectwa pracy. 

Natomiast z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy do głównych 

nieprawidłowości należały: 

 brak ładu i porządku w ciągach komunikacyjnych i transportowych oraz 

nieprawidłowości w zakresie składowania i magazynowania towarów,  

 przemieszczanie ciężarów przez pracowników powyżej obowiązujących 

norm, 

 eksploatacja maszyn i urządzeń bez prawidłowych osłon. 

** 
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11. Czas pracy – kontrole różnych branż. 

W wyniku przeprowadzonych w roku 2013 kontroli inspektorzy pracy wydali łącznie 

2 984 wnioski w wystąpieniach pokontrolnych, w zakresie dotyczącym czasu pracy. Z tej 

liczby, do końca roku, pracodawcy potwierdzili wykonanie ponad 60% wniosków. 

Stwierdzono 502 wykroczenia popełnione w związku z naruszeniem przepisów o czasie 

pracy. Wykroczenia te popełniono w 344 podmiotach. W związku z popełnionymi 

wykroczeniami inspektorzy pracy ukarali mandatami karnymi 242 osoby, za popełnienie 

348 wykroczeń. 

 

Do głównych nieprawidłowości w zakresie problematyki  czasu pracy zaliczyć 

należy: 

brak lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy,  

uchybienia przy określaniu systemów i rozkładów czasu pracy oraz przy 

przedłużaniu okresów rozliczeniowych, 

nieprawidłowej rekompensaty z tytułu przekroczenia normy dobowej                       i 

rekompensaty z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy, 

naruszenia przepisów dotyczących zatrudniania w dobie, 

zatrudniania pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych 

przeciętnie w tygodniu, 

zatrudniania pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych w 

roku kalendarzowym, 

niezapewnienia pracownikom minimalnego okresu odpoczynku dobowego, 

niezapewnienia pracownikom minimalnego okresu odpoczynku tygodniowego, 

niezapewnienia dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, 

niezapewnienia przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy, 

braku rekompensowania pracy w niedzielę czy święto innym dniem wolnym od pracy 

lub dodatkowym wynagrodzeniem, 

w zakresie nieprzestrzegania przepisów o pracy w porze nocnej. 

 

Jako charakterystyczne przykłady naruszeń prawa w zakresie czasu pracy należy 

wymienić: 

 Jeden z pracowników w okresie obejmującym maj, czerwiec i lipiec 2013 r. 

przepracował łącznie 319 godzin nadliczbowych, w konsekwencji czas pracy 

pracownika łącznie z godzinami nadliczbowymi przekroczył przeciętnie 48 

godzin tygodniowo. Ponadto w tym samym zakładzie pracy stwierdzono, iż 

doszło do zatrudniania pracowników powyżej dopuszczalnej liczby godzin 

nadliczbowych w roku kalendarzowym. Naruszenie art. 131 Kodeksu pracy tj. 

tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi przekraczał 

przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym, i tak przykładowo 

4 pracownicy w miesiącu maju i kwietniu 2013 r. przepracowali odpowiednio 

488, 605, 464 i 593 godziny. 



 25 

 Pracodawca nie zapewnia 35 godzinnego odpoczynku tygodniowego, 

przykładowo jeden z pracowników poddanych kontroli w okresie od 15 

kwietnia 2013 r. do 30 maja 2013 r. pracował bez dnia wolnego.  

 Jednemu z pracowników w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym 

udzielono 14 dni wolnych od pracy należnych z tytułu przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy na 28 dni przysługujących w tym okresie.  

Analiza kontroli problematyki czasu pracy wykazała, iż duża część tzw. „małych 

pracodawców” prowadzi ewidencję czasu pracy w sposób nierzetelny lub wręcz nie 

prowadzi jej wcale. Takie działanie pracodawcy często ma na celu ukrycie faktycznego 

czasu pracy zatrudnionych pracowników, a co za tym idzie zmniejszenie pracownikom 

należnego im wynagrodzenia za pracę. Inspektorzy pracy w sytuacjach stwierdzenia 

nieprawidłowości w tym zakresie reagowali poprzez wszczynanie postępowań w 

sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika oraz kierowali  do tych 

pracodawców stosowne wnioski w wystąpieniach. 

** 

12. Kontrola przepisów w zakresie czasu pracy kierowców, ze szczególnym 

uwzględnieniem czasu jazdy, przerw i czasu odpoczynku kierowców. 

W ramach realizacji tematu oznaczonego w roku sprawozdawczym 2013 symbolem 

203 przeprowadzono 27 kontroli u 27 pracodawców. W skontrolowanych zakładach 

zatrudniano ogółem 2.446 pracowników.   

W trakcie realizacji zadania przeważającą część podmiotów ze względu na rodzaj 

przewozów stanowiły: 

 w międzynarodowym przewozie rzeczy 24.358 dni przepracowanych przez 

kierowców,  

 w krajowym przewozie rzeczy 8.883 dni przepracowanych przez kierowców, 

 w krajowym przewozie osób w transporcie 3.035 dni przepracowanych przez 

kierowców, 

 w krajowym przewozie zarobkowym rzeczy 3.555 dni przepracowanych 

przez kierowców, 

 w krajowym przewozie na potrzeby własne 8.363 dni przepracowane przez 

kierowców, 

 w międzynarodowym przewozie zarobkowym rzeczy 26.248 dni 

przepracowane przez kierowców 

Reasumując w roku 2013 skontrolowano 38.166 dni pracy kierowców co stanowi 

ponad 106 % założonego limitu (limit zaplanowany 36.000 dni).  

Uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy stwierdzono we 

wszystkich  spośród skontrolowanych podmiotów. 
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Analiza ilościowa 

1. Brak wykresówek. 

 Stwierdzono nie przechowywanie wykresówek w 24 przypadkach i dotyczyło 

to 374 wykresówek. 

2. Nieprawidłowe wykresówki. 

 Stwierdzono nieprawidłowości u 5 kierowców, które obejmowały 

nieprawidłowe zapisy o aktywnościach w szczególności dotyczących innej 

pracy (czynność zaliczana do czasu pracy kierowców), 

3. Nie udostępnienie danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy. 

 Nie stwierdzono przypadków odmowy okazania danych zczytanych z 

nośników cyfrowych dotyczących aktywności kierowców. 

4. Nie udostępnienie pełnych danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy. 

 W 1 przypadku okazano do kontroli dane zawierające nie pełne informacje  

o okresach aktywności kierowców. W tym zakresie stwierdzono 45 

przypadków naruszenia prawa w tym zakresie. 

5. Przekroczenie limitu czasu jazdy dziennego. 

 Stwierdzono nieprawidłowości u 33 kierowców które dotyczyły 62 naruszeń. 

Występowanie powyższego zjawiska na poziomie ubiegłorocznym 

6. Przekroczenie limitu tygodniowego czasu jazdy. 

 Stwierdzono nieprawidłowości u 6 kierowców które dotyczyły 7 naruszeń. 

Wzrost powyższego zjawiska dwu krotnie w porównaniu z rokiem 2012 

7. Przekroczenie limitu czasu dwutygodniowego.  

 Stwierdzono nieprawidłowości u 23 kierowców które dotyczyły 30 naruszeń. 

Nieznaczny wzrost  powyższego zjawiska w porównaniu z rokiem 2012 o około 20% 

8. Prowadzenie pojazdu przez okres dłuższy niż 4,5 godziny bez wymaganej przerwy  

i przy skróceniu przerwy. 

 Stwierdzono nieprawidłowości u 36 kierowców które dotyczyły 56 naruszeń. 

Spadek  powyższego zjawiska w porównaniu z rokiem 2012 co liczby naruszeń  o ponad 70% 
natomiast liczba kierowców popełniających nieprawidłowości w stosunku do liczby 

skontrolowanych - na poziomie z 2012r.  

9. Skrócenie czasu odpoczynku dziennego.  

 Stwierdzono nieprawidłowości u 95 kierowców które dotyczyły 190 naruszeń. 

Występowanie powyższego zjawiska na poziomie ubiegłorocznym 

10. Skrócenie odpoczynku tygodniowego.  

 Stwierdzono nieprawidłowości u 17 kierowców które dotyczyły 26 naruszeń. 

Wzrost powyższego zjawiska w porównaniu z rokiem 2012r. co do popełnianych naruszeń o 
ponad 26%. 

 

W roku sprawozdawczym 2013 w ramach realizacji tematu 203 dodatkowo stwierdzono 

nieprawidłowości dotyczące przestrzegania ustawy o czasie pracy kierowców m in.: 
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11.  Prowadzenie ewidencji czasu pracy dla celów naliczania wynagrodzenia za pracę. 

 Stwierdzono brak prowadzenia ewidencji czasu pracy wbrew obowiązkowi  

u 8 kierowców, natomiast nieprawidłowości w zakresie rejestracji czasu 

pracy dotyczyły 2 przypadków. 

13. Odbieranie od kierowców oświadczeń o nie pozostawaniu lub niepozostawaniu  

w zatrudnieniu u innego pracodawcy. 

 Stwierdzono nieprawidłowości w odbieraniu powyższego oświadczenia  

w 39 przypadkach u kierowców wykonujących przewozy drogowe. 

14. Dopuszczanie do pracy kierowców z przekroczeniem przeciętnie 48 godzinnego 

tygodnia pracy wraz z godzinami nadliczbowymi.  

 Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

15. Zapewnianie przerwy w pracy po 6 godzinach pracy przysługującej na podstawie art. 

13 ustawy o czasie pracy kierowców.  

 Nie stwierdzono nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

16. Przestrzeganie obowiązku dopuszczania do pracy kierowców wykonujących pracę w 

porze nocnej z zachowaniem maksymalnego czasu pracy na dobę (na podstawie art. 21 

ustawy o czasie pracy kierowców).  

 Stwierdzono nieprawidłowości u 4 kierowców które dotyczyły 19 przypadków. 

Występowanie powyższego zjawiska w roku sprawozdawczym w porównaniu z rokiem ubiegły wykazuje 
około 80 % spadek. 

 

Pięć głównych nieprawidłowości w danej kategorii ogółem: 

 Najliczniejszą grupę stanowią nieprawidłowości w zakresie odpoczynków 

dziennych 52 % ogółu naruszeń – podobna tendencja jak w roku ubiegłym,  

 Drugą grupą naruszeń są przekroczenia w zakresie długości jazdy dziennej – 

16 % ogółu naruszeń. Występowanie powyższego zjawiska na poziomie 

ubiegłorocznym 

 Trzecią co do liczebności grupą nieprawidłowości są 45 minutowe przerwy  

w prowadzeniu pojazdu (brak lub niewłaściwy sposób wykonywania przerw 

niezgodny z WE 561 i AETR) - 15 % ogółu naruszeń. Spadek  powyższego 

zjawiska w porównaniu z rokiem 2012 o ponad 70%.  

 Czwartą grupą naruszenia w zakresie dwu tygodniowego okresu 

prowadzenia pojazdu – 8 % ogółu popełnianych naruszeń. Nieznaczny 

wzrost  powyższego zjawiska w porównaniu z rokiem 2012 o około 20% 

 Piąta grupa to nieprawidłowości są naruszenia w zakresie odpoczynków 

tygodniowych – 7 % ogółu stwierdzonych naruszeń. Wzrost  powyższego 

zjawiska w porównaniu z rokiem 2012 o blisko 26%. 

 Szósta grupa to nieprawidłowości są naruszenia w zakresie przekroczenia 

jazdy tygodniowej – około 2 % ogółu stwierdzonych naruszeń. 
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Wyniki przeprowadzonych kontroli wykazały, że we wszystkich kontrolowanych 

jednostkach zostały naruszone przepisy z zakresu czasu jazdy, obowiązkowych przerw  

i odpoczynków kierowców.  

Skala tego zjawiska jest bardzo duża, dlatego też musi budzić zaniepokojenie, 

ponieważ naruszenie przepisów z zakresu czasu jazdy i obowiązkowych odpoczynków, 

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

bezpieczeństwo innych użytkowników dróg.  

Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczą trzech obszarów: 

- niezapewnienia  kierowcom odpoczynku dobowego,  

- niezapewnienia wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy 

niż 4,5 godziny,  

- nieprzestrzegania limitu dziennego czasu  jazdy oraz dwutygodniowego czasu jazdy. 

Podkreślić należy, że nieprawidłowości częściej występują w małych i średnich 

zakładach pracy niż w dużych zakładach. W tych ostatnich zazwyczaj jest wyodrębniona 

komórka organizacyjna, która specjalizuje się na bieżąco w analizowaniu czasu jazdy  

i odpoczynku kierowców.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim małych i średnich 

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

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

przypadki nieprzechowywania wykresówek, jak również nieprzechowywania danych  

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

w zakładach pracy zatrudniających powyżej 20 kierowców).   

Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w priorytetowym traktowaniu potrzeby 

zapewnienia ciągłości funkcjonowania zakładu, kosztem przestrzegania przepisów o 

czasie jazdy. W małych firmach nie przeznacza się w ogóle, lub zapewnia się w 

znacznie mniejszym zakresie, niż w dużych zakładach pracy, środków na szkolenie 

pracowników.  

W małych zakładach pracy stwierdzane nieprawidłowości świadczą o niedostatecznej 

znajomości przepisów przez kierowców.  

Liczne nieprawidłowości dotyczące skróconego odpoczynku dziennego w 

większości przypadków są wynikiem niewiedzy zarówno kierowców, jak i pracodawców.  

Po zakończonym okresie aktywności kierowcom zapewnia się 11 godzinny, a często 

nawet dłuższy odpoczynek. Nie robi się tego jednak w czasie 24 godzin od momentu 

rozpoczęcia pracy. Oznacza to, że kierowca nie miał zapewnionego wymaganego 

odpoczynku, albowiem odpoczynek dobowy musi być zapewniony w ramach 24 godzin 

od momentu rozpoczęcia aktywności kierowcy. Wadliwie ustalony odpoczynek dzienny 

wpływa na przedłużenie dobowego i tygodniowego okresu jazdy. Podkreślić również 

należy, że stwierdzone nieprawidłowości w większym zakresie dotyczą transportu 

krajowego niż międzynarodowego.  

Powyższe wynika niewątpliwie z faktu, iż będąc poza granicami kraju, należy 

niezwłocznie uiścić karę, natomiast na terenie kraju istnieje większa możliwość 

odwołania się od nałożonej decyzji. Ponadto w ocenie kontrolujących, kierowcy 
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wykonują pracę w znacznie szerszym zakresie, niż to wynika z wykresówek. Kierowcy w 

sposób nieprawidłowy operując selektorem nie wykazują faktycznych okresów swojej 

aktywności. Wynika to z tego, iż nie przełączają selektora na załadunek i wyładunek. 

Kierowcy oczekując godzinami na załadunek i rozładunek na wykresówce mają 

zaznaczoną przerwę w prowadzeniu pojazdu. 

W takich sytuacjach system zalicza te przerwy do odpoczynku, podczas gdy  

w rzeczywistości kierowca przebywał w pojeździe oczekując na załadunek lub 

rozładunek.  

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

z czerwca 2011r. liczba popełnianych naruszeń dotyczących przekraczania czasu 

prowadzenia pojazdu w związku ze skróceniem odpoczynków dobowych w roku 2013 

także jest znacznie mniejsza, co w bezpośredni sposób spowodowało obniżenie kar 

wynikających z kumulowania okresów prowadzenia z dwóch i więcej cykli aktywności 

kierowcy.  

Wysokość nakładanych kar w roku 2013 jest także niższa z powodu widocznego 

wzrostu świadomości prawnej przedsiębiorców oraz powstawaniem struktury 

zarządzającej transportem w przedsiębiorstwach transportowych. Powyższe jest 

realizowane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne na zasadzie umów o 

świadczenie usług w tym zakresie jak i zdobywanie przez osoby zarządzające 

transportem certyfikatu kompetencji zawodowych. Co ma znaczący wpływ na poprawę 

stanu przestrzegania praw w omawianym zakresie.  

Zastosowane przez inspektorów pracy środki prawne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.  

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie wydano ogółem 24 decyzji na kwotę 

144.800 zł. Ponadto z nieprzestrzeganie ustawy o czasie pracy kierowców skierowano  

do pracodawców środki prawne w postaci 2 wystąpień pokontrolnych zawierających  

2 wnioski, głównie dotyczących prawidłowej ewidencji czasu pracy, stosowania 

właściwych systemów i rozkładów czasu pracy oraz norm.  

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dwa odwołania od decyzji nakładających kary 

grzywny. Jedna decyzję inspektor pracy uchylił ze względów formalnych, w drugim 

przypadku Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę Przedsiębiorcy i utrzymał 

decyzję  drugiej instancji. 

** 

13. Ocena ryzyka zawodowego. 

W roku 2013, Okręgowy Inspektorat Pracy Warszawie w ramach realizacji tematu 

008 – „Ocena ryzyka zawodowego” wykonał 80 kontroli pracodawców.  

Na podstawie analizy dokumentacji z kontroli, z omawianego tematu sporządzono 

poniższe zestawienie graficzne ukazujące strukturę zakładów pracy, w podziale na ilość 

osób zatrudnionych. 
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Komentarz do stwierdzonego stanu faktycznego.  

Dane statystyczne wskazują, że wydano decyzji ogółem 97 dotyczące oceny ryzyka 

zawodowego, zwartych w 35 nakazach na piśmie. We wskazanej ilości zastosowanych 

środków prawnych jedynie 4 decyzje wydano w formie ustnej, natomiast 93 na piśmie. 

Ponadto, w temacie 008 zakodowano 43 wnioski w 24 wystąpieniach. Kolejny istotnym 

rezultatem przeprowadzonych kontroli oceny ryzyka zawodowego jest brak wniosków 

o ukaranie do sądów, nałożonych mandatów oraz zastosowanych środków 

wychowawczych.  

W ramach wykonanych kontroli, w zakresie przeprowadzenia oceny ryzyka 

zawodowego zbadano 308 stanowisk pracy zakresie wytypowania stanowisk pracy do 

oceny ryzyka zawodowego. Ustalono, że nie udokumentowano przeprowadzenia oceny 

ryzyka zawodowego dla 52 stanowisk pracy.  

Główną przesłanką, z której wynikają stwierdzone nieprawidłowości są koszty 

związane z doprowadzeniem materialnych elementów środowiska pracy bądź 

dokumentów do zgodności z przepisami prawa. Natomiast wg oceny inspektorów pracy 

najczęstszą przyczyną naruszeń prawa jest brak wiedzy pracodawców w zakresie 

obowiązujących przepisów jak również brak świadomości o ewentualnych skutkach 

wynikających z tego tytułu.  

Ponadto jako najczęstsze przyczyny nieprawidłowości można wskazać jak w latach 

poprzednich, że: 

 Pracodawcy oraz pozostałe osoby kierownictwa i dozoru w większości 

przypadków nie posiadają umiejętności rozpoznawania zagrożeń 

występujących w środowisku pracy.  
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 Pracodawcy, a w ich imieniu również pracownicy służby bhp, czy też osoby  

z zewnątrz pełniące zadania służby bhp nie zdają sobie sprawy ze 

znaczenia, jakie w całościowym procesie zapewnienia przez pracodawcę 

bezpiecznych  

i higienicznych warunków pracy pełni prawidłowo wykonana ocena ryzyka 

zawodowego na poszczególnych stanowiskach. 

 Służba bhp, wykonuje swoje zadania w sposób powierzchowny. Dotyczy  

to w szczególności osób z zewnątrz pełniących zadania służby 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby te niejednokrotnie nie posiadają 

wystarczającej znajomości przebiegających w zakładzie procesów 

produkcyjnych, nie są również zapoznane ze stosowanymi maszynami, 

narzędziami i materiałami. Dlatego też podczas dokonywania oceny ryzyka 

zawodowego nie są w stanie zidentyfikować wszystkich zagrożeń 

występujących na poszczególnych stanowiskach pracy. 

 Pracodawcy oszczędzają na wydatkach ponoszonych na poprawę stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Podsumowując kolejny rok kontroli z tematu „Ocena ryzyka zawodowego” można 

stwierdzić, ze profil pracodawca na tle oceny ryzyka zawodowego pozostaje 

niezmieniony. Popełniane są przez pracodawców te same nieprawidłowości i błędy 

związane z oceną ryzyka zawodowego. Aby wiarygodnie ocenić uzyskane efekty 

kontroli, czyli ewentualnej „poprawy” w tym zakresie należało by zaplanować temat 

rekontroli dedykowany jedynie w zakresie oceny ryzyka zawodowego w zakładach pracy 

kontrolowanych w latach poprzednich. Na tej podstawie można uzyskać miarodajne 

wyniki efektów kontroli, które pozwolą na ukierunkowanie przyszłych działań Państwowej 

Inspekcji Pracy.  

Przeprowadzane kontrole wskazują na mała wiedzę pracodawców nt. oceny ryzyka 

zawodowego. Biorąc pod uwagę powyższe, należałoby rozważyć możliwość 

zintensyfikowania działań informacyjno – prewencyjnych, o zasięgu ogólnokrajowym 

skierowanych do pracodawców, a dotyczących zagadnień oceny ryzyka zawodowego.  

Ponadto należy zauważyć, że propozycje działań zmierzających do eliminowania 

stwierdzonych nieprawidłowości nadal są aktualne tj.:  

1. Małe i średnie zakłady pracy powinny zostać objęte przez inspekcję pracy 

szczególnym zainteresowaniem nie tylko w zakresie działań kontrolnych, ale 

także prewencyjnych. 

2. Należy opracować specjalny program edukacyjno – pomocowy dla małych 

przedsiębiorstw, który pozwalałby na uzyskanie przez pracodawców czy 

pracowników służby bhp wiedzy niezbędnej w celu prawidłowego procesu 

dokonywania oceny ryzyka zawodowego.  

3. W działaniach prewencyjnych z zakresu oceny ryzyka zawodowego należy 

zwrócić szczególną uwagę na znaczenie prawidłowo przeprowadzonej oceny 
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ryzyka zawodowego dla kształtowania kultury bezpieczeństwa w zakładzie 

pracy. 

4. Wznowienie lub opracowanie wydawnictw Państwowej Inspekcji Pracy 

dotyczących oceny ryzyka zawodowego w poszczególnych branżach. 

Zwrócenie w tych wydawnictwach szczególnej uwagi na prawidłową 

identyfikację zagrożeń jakie wiążą się z wykonywaną pracą. 

5. Przeprowadzone kontrole jednoznacznie wykazały, że oceny ryzyka 

zawodowego nie spełniają wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności normy PN-EN-

18002. Ma to istotne, negatywne znaczenie dla przeprowadzania kontroli 

wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. 

** 

14. Działania nadzorczo-prewencyjne w budownictwie. Kontrole przestrzegania 

przepisów bhp w zakładach prowadzących działalność budowlaną. 

W roku 2012 inspektorzy pracy przeprowadzili ogółem 727 kontroli  u 594  

pracodawców,  prowadzących działalność na   258     placach budów.  

Były to głównie obiekty o charakterze mieszkalnym. Kontrolami zostały objęte prace 

związane z remontami, rozbiórkami i modernizacją budynków. 

Roboty wykonywane były przez 7279 pracujących, z których 5647 zatrudnionych 

było na podstawie stosunku pracy.  

Z danych zarejestrowanych w OIP Warszawa wynika, że największa liczba 

nieprawidłowości związana była z pracami na wysokości. Takie nieprawidłowości 

stwierdzano u blisko 90% kontrolowanych przedsiębiorców.  

Nadal często (średnio w ponad połowie kontroli) stwierdzano nieprawidłowości 

związane z budową i stanem technicznym rusztowań.  

Wzrost stwierdzanych nieprawidłowości odnotowano w przypadku wyznaczania 

oznakowywania i zabezpieczania stref niebezpiecznych na budowach. Jest to 

niepokojące z uwagi na fakt iż duża część prac wykonywana jest na wysokości. 

Wykonawcom wydaje się że budowa jest w całości strefą niebezpieczną i nie odczuwają 

potrzeby dodatkowego wygradzania lub wyznaczania stref.  

Zauważalny wzrost nieprawidłowości dotyczył  zabezpieczania dojść i przejść na 

budowie co przy jednoczesnym wzroście dotyczącym nieprawidłowego sposobu i 

miejsca składowania należy odnieść do ciasnoty panującej na niektórych budowach, a 

także niewłaściwej lub nieprzemyślanej organizacji. Z doświadczeń inspektorów, a także 

ze statystyki wypadkowej wynika iż duże znaczenie dla bezpieczeństwa ma organizacja 

transportu na budowie zwłaszcza pionowego.  

Inspektorzy stwierdzali w trakcie kontroli, że co piąty przedsiębiorca nie wyposażał 

pracujących w środki ochrony indywidualnej. Ten ważny element przygotowania 

pracowników do pracy jest pomijany przez pracodawców i przedsiębiorców zwłaszcza w  

stosunku do osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych.   Pracodawcy i 
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przedsiębiorcy nierzadko nie mają świadomości obowiązku wyposażenia takich osób 

wynikającego z art. 304 Kp jednak w stosunku do lat ubiegłych odnotować można 

poprawę. Najczęściej problem dotyczył obuwia ochronnego.  

** 

15. Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu robót torowych. 

Kontrole w zakresie realizacji zadania „Bezpieczeństwo pracy przy wykonywaniu 

robót torowych” przeprowadzono na pięciu budowach.  

 

Wybrane środki prawne 

Liczba wydanych decyzji Przykładowy zakres przedmiotowy 
środków prawnych 

Liczba % 

 Wyznaczyć strefę niebezpieczną pracy 
koparki. 

2 13,3 

Zamontować uszynienie górnej sieci 
trakcyjnej. 

2 13,3 

Wyznaczyć drogi komunikacyjne. 1 6,6 

Skierować do innych robót sygnalistę. 1 6,6 

Właściwie sygnalizować miejsce pracy 
wskaźnikiem We4a. 

1 6,6 

Właściwie sygnalizować miejsce pracy 
wskaźnikiem D6. 

1 6,6 

Opracować instrukcję bezpiecznego 
wykonywania robót przy montażu 
siatek bezpieczeństwa. 

1 6,6 

 

Efekty 

Lp. Uzyskane efekty Liczba 
zakładów 

Liczba 
pracowników 

1. Osygnalizowano miejsce wykonywania prac 
wskaźnikami We4a i D6. 

2 45 

2. Założono uszynienia sieci trakcyjnej 
zabezpieczając pracowników przez 
potencjalnym porażeniem prądem elektrycznym 

2 9 

3. Opracowano instrukcję i zapoznano z nią 
pracowników przy montażu sitek 
bezpieczeństwa 

1 4 

4. Wyznaczono sygnalistę posiadającego odp. 
uprawnienia do wykonywania tej pracy. 

1 5 

5. Wyposażono sygnalistę w wymagane przybory. 1 4 
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Wnioski 

Kontrolę na budowach przy wykonywaniu robót konserwacyjnych torów i rozjazdów 

oraz robót związanych z utrzymaniem nawierzchni torowej przeprowadzono na pięciu 

budowach. W każdym z przypadków zakresem kontroli objęto: 

 zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót, 

 stosowanie instrukcji ibh – 101 „Wytyczne informowania pracownika innego 

pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas 

wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Główne zagrożenia stwierdzone podczas przeprowadzonych kontroli dotyczyły: 

 Osygnalizowania miejsce wykonywania prac wskaźnikami We4a i D6 

 Uszynienia sieci trakcyjnej, zabezpieczając pracowników przez potencjalnym 

porażeniem prądem elektrycznym. 

 Wyznaczania i wyposażania sygnalistów. 

** 

16. Kontrole podmiotów leczniczych. 

W 2013r. przeprowadzono łącznie 20 kontroli podmiotów leczniczych, które  

zostały omówione w podziale na 4 grupy dla każdego z ww. podtematów A i B tj.: 1. 

publiczne – całodobowe, 2. publiczne – ambulatoryjne, 3. niepubliczne – całodobowe,  

4. niepubliczne – ambulatoryjne. 

Dla wszystkich ww. podmiotów leczniczych ustalono: wpis do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą, organy założycielskie, zakresy działalności, liczbę 

pracowników, w tym kobiet, liczbę umów cywilnoprawnych, świadczenie usług 

medycznych przez podmioty gospodarcze tj. m.in. indywidualne praktyki lekarskie oraz 

strukturę zatrudnienia, dane dotyczące wypadków przy pracy, oraz zdarzeń 

wypadkowych związanych z ekspozycją na czynnik biologiczny. 

We wszystkich 20 skontrolowanych zakładach pracy stwierdzono nieprawidłowości. 

Do charakterystycznych rodzajów naruszeń zaliczono uchybienia dotyczące:  

 W zakresie prawnej ochrony pracy: naliczania lub terminowości wypłacania 

składników wynagrodzenia, treści aktów wewnątrzzakładowych, nie 

zapewnienia 11 godzinnego odpoczynku dobowego, naruszenia dobowej 

normy czasu pracy wynikające z ponownego dopuszczania pracowników do 

pracy w tej samej dobie pracowniczej, uchybień w prowadzonej dla 

pracowników dokumentacji pracowniczej, udzielania urlopów 

wypoczynkowych. 

 W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: dostarczania pracownikom 

odzieży i obuwia roboczego, przeprowadzania szkoleń w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w terminach określonych przepisami prawa 

pracy, orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy, ustalania 

okoliczności i przyczyny zdarzeń wypadkowych związanych z ekspozycją na 

czynnik biologiczny jakim ulegli pracownicy. 
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Środki prawne zastosowane przez inspektorów pracy 

W wyniku 20 kontroli wydano:  

 w zakresie prawnej ochrony pracy: 113 wniosków w 21 wystąpieniach; 4 

polecenia, 1 mandat (w tym za bhp), 12 pouczeń za 15 wykroczeń. 

 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: 37 nakazów zawierających 

łącznie 69 decyzji, 15 wystąpień zawierających łącznie 77 wniosków, 14 

środków wychowawczych – pouczeń za 24 wykroczenia. 

W wyniku kontroli pracodawcy wypłacili wynagrodzenia za pracę w godzinach 

nadliczbowych wynikających z ponownego dopuszczenia do pracy w tej samej dobie 

pracowniczej dla 9 pracowników w łącznej kwocie 17531 zł. 

Zostało wykonanych 48 decyzji nakazowych, w tym poprzez wydanie uprawnionym 

pracownikom odzieży i obuwia roboczego, odpowiednie przeszkolenie okresowe 

pracowników w zakresie bhp, uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań 

do pracy na zajmowanym stanowisku, ustalenie okoliczności i przyczyny zdarzeń 

wypadkowych związanych ze skaleczeniem, zakłuciem, ukłuciem ostrymi narzędziami, 

przedmiotami (z ekspozycją na czynnik biologiczny) jakim ulegli pracownicy, 

uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego dla stanowiska pracy czynnika 

psychospołecznego takiego jak mobbing. 

Większość wniosków wystąpień w zakresie prawnej ochrony pracy i technicznego 

bezpieczeństwa i higieny pracy zostało przez ww. podmioty zrealizowane.  

Z analizy nieprawidłowości i ich przyczyn wynika również, że ciągle nie zostały 

usunięte problemy: dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy, 

zapewniania odpoczynków dobowych, udzielania urlopów wypoczynkowych, 

prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz aktów wewnątrzzakładowych – we 

wszystkich rodzajach podmiotów leczniczych. 

W związku z powyższą analizą należy zaproponować zmiany w przepisach 

polegające na: sprecyzowaniu w art.97 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o 

działalności leczniczej, że 11 – godzinny, nieprzerwany dobowy odpoczynek może być 

pracownikowi udzielony po pełnieniu przez niego 24 godzinnego dyżuru medycznego; 

określeniu w art.97 ust.4 ww. ustawy, od którego dnia należy liczyć 14 - dniowy okres 

rozliczeniowy dla odpoczynku tygodniowego; jednoznacznym wskazaniu w art.98 ww. 

ustawy, że czas pozostawania w gotowości do wykonywania świadczeń zdrowotnych nie 

może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego i tygodniowego 

(analogicznie jak w art.1515 §2 Kodeksu pracy); dookreśleniu rodzaju wyższego 

wykształcenia jakie powinni posiadać pracownicy wykonujący zawód medyczny w art.95 

ust.1 ww. ustawy; jednoznacznym ustaleniu w ustawie z dnia 30.10.2002r. o 

ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz w 

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi 

narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, iż zranienie, zakłucie, 

skaleczenie ostrymi narzędziami jest zdarzeniem potencjalnie wypadkowym dla którego 
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należy przeprowadzić procedurę powypadkową (np. poprzez rozszerzenie definicji urazu 

oraz wskazanie powinności wszczęcia procedury wypadkowej w opracowanej i 

wdrożonej procedurze postępowania poekspozycyjnego). 

** 

17. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych. 

W 2013r. skontrolowano 17 zakładów stosujących produkty biobójcze.  

W kontrolowanych podmiotach zatrudnionych było 2653 pracowników, w tym 

bezpośrednio narażonych na działanie produktów biobójczych – 314. 

Przedmiotem działalności zakładów były zakłady różnych branż stosujące  produkty 

biobójcze. 

Procesy, w których stosowane były produkty biobójcze to: dezynfekcja maszyn, 

urządzeń i linii technologicznych, dezynfekcja rąk, odkażanie pomieszczeń, dezynfekcja 

wody, dezynfekcja materiałów i powierzchni mających związek z pobytem lub 

transportem zwierząt. 

Zakresem kontroli objęto 49 substancji i preparatów chemicznych będących 

produktami biobójczymi. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości  

Zagadnienia objęte kontrolą 

liczba kontrolowanych 
zakładów, w których 

stwierdzono 
nieprawidłowości 

Uwagi 

Posiadanie instrukcji 
postępowania z produktami 
biobójczymi 

6 
 

Przydzielanie pracownikom 
odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej 

3 
 

Dokonanie oceny ryzyka 
zawodowego i zapoznanie 
pracowników z oceną ryzyka 

4 
 

Nieprawidłowości w treści 
oznakowania 

2 
 

Dane zamieszczone w tabeli jak również wyniki kontroli prowadzonych w ubiegłych 

latach w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych wskazują 

na powtarzalność stwierdzanych nieprawidłowości. Nie stwierdzono przypadków braku 

kart charakterystyki produktów biobójczych sklasyfikowanych jako niebezpieczne 

substancje/mieszaniny chemiczne. Nadal w tym zakresie odnotowuje się znaczną liczbę 

zakładów, w których stwierdzane są tego typu nieprawidłowości. W porównaniu z rokiem 

ubiegłym na tym samym poziomie utrzymuje się odsetek zakładów, w których było brak 

instrukcji postępowania z produktami biobójczymi.  
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Lp. 
Uzyskane 
efekty 

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 
efekty 

Liczba 
pracowników/substancji/mieszanin/dokumentów, 
których uzyskany efekt dotyczy 

1 

Opracowano 
instrukcje 
postępowania z 
produktami 
biobójczymi i 
zapoznano z jej 
treścią 
pracowników 2A 

 

5 

55 pracowników 

10 substancji/mieszanin 

7 dokumentów 

 

2 

Wyposażono 
pracowników 
stosujących 
produkty 
biobójcze w 
środki ochrony 
indywidualnej 
odpowiednie do 
rodzaju 
wykonywanej 
pracy  

3 18 pracowników 

3 

Dokonano oceny 
ryzyka 
zawodowego z 
uwzględnieniem 
zagrożeń 
wynikających ze 
stosowania 
produktów 
biobójczych  

3 23 pracowników 

 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że istnieją kwestie sporne dotyczące  

produktów z tzw. pogranicza. Definicje produktów leczniczych, wyrobów medycznych, 

produktów biobójczych i kosmetyków są szerokie, co nieraz utrudnia określenie kategorii 

produktu i wpisanie go do właściwego rejestru. Użytkownicy środków dezynfekcyjnych i 

antyseptycznych mają różne kwalifikacje, często nie są w stanie ocenić oferowanego 

produktu i informacji zawartych w ulotkach.  

W związku z powyższym celowym byłoby wypracowanie kryteriów pozwalających w 

sposób bezsporny określenie rodzaju produktu i wiążącego się z tym wpisem do 

odpowiedniego rejestru. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają na sformułowanie następujących 

wniosków: 

- konieczność popularyzacji wiedzy o produktach biobójczych np. przez 

opracowanie publikacji o charakterze informacyjnym adresowanej do 

pracodawców stosujących niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne 

zarejestrowane jako produkty biobójcze. 
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- konieczność wymiany doświadczeń poprzez udział we wspólnych szkoleniach 

pomiędzy Państwową Inspekcją Sanitarną a Państwową Inspekcją Pracy. 

** 

18. Kontrole nowych maszyn, urządzeń oraz środków ochrony indywidualnej oraz 

wyrobów pirotechnicznych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami 

zasadniczymi - działania w ramach nadzoru rynku w trakcie 

W roku 2013 przeprowadzono 94 ogółem kontroli. Kontrolami objęto 145 wyrobów, 

w tym 26 wyrobów spełniało zasadnicze wymagania pozostałe posiadały niezgodności w 

kontrolowanej materii.  

W liczbie przeprowadzonych kontroli przez OIP w Warszawie zawierają się głównie 

czynności podejmowane wskutek przekazania dokumentacji z innego OIP, podczas 

których podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu wyrobu niezgodnego z 

przepisami podejmował działania dobrowolne usuwając stwierdzone uchybienia. W 

ocenie kontrolujących inspektorów pracy podejmowane dobrowolne działania przez 

powyższe podmioty przynosiły najszybszy i skuteczniejszy efekt usunięcia niż 

wszczynanie postępowania. Powyższe czynności doprowadzające wyrób do zgodności 

dokonywane były w trakcie kontroli lub w wyniku pisma inspektora pracy w przedmiocie 

sprawy.  

Dokonując oceny stopnia realizacji wydanych środków prawnych, związanych 

z prowadzonymi kontrolami i postępowaniami, należy dokonać klasyfikacji w grupach: 

 postępowania - w wyniku przeprowadzonych przez Okręgowego Inspektora 

Pracy w Warszawie postępowań, wobec producentów i upoważnionych 

przedstawicieli producenta oraz importerów skierowano 7 postanowień; 

 działania dobrowolne - działania na etapie kontroli wyrobów podjęte zostały 

przez producentów, importerów, dystrybutorów lub sprzedawców w 87 

przypadkach.  

 

Współpraca z organami celnymi oraz uzyskane efekty tych działań 

W 2013 r. współpraca z organami celnymi polegała na wydaniu 8 opinii na wniosek  

urzędu celnego. Z porównania z rokiem ubiegłym, w którym służba celna wnioskowała 

o wydanie 49 opinii wynika znaczny spadek napływających wniosków od organów 

celnych o wydanie opinii. Na postawie zgromadzonych wartości liczbowych wynika, że 

jest to spadek aż o ok. 84 %.  

Świadczyć to może o sprawniejszych działaniach służby celnej nie wymagających 

udziału PIP albo o przeniesieniu odpraw celny w inny rejon Polski. Należy w tym miejscu 

dodać, że służba celna niejednokrotnie korzystała z porad telefonicznych w zakresie 

odprawianych wyrobów.  

Poniżej zamieszczono wykres, w celach porównawczych wskazujący na rozkład 

liczby opinii wydawanych na wnioski organów celnych w latach 2009 – 2013. 



 39 

0

10

20

30

40

50

60

2009 2010 2011 2012 2013

Liczba wydanych opinii

 

Najczęściej służby celne informowały o braku oznaczeń CE na wyrobach, braku 

deklaracji zgodności oraz instrukcji użytkowania Wnioski dotyczyły maszyn potencjalnie 

nie spełniających wymagań zasadniczych głownie z zakresu dyrektywy maszynowej.  

Kolejne liczne kontrole przeprowadzone, w roku 2013 w zakresie wymagań 

zasadniczych wykazała, że nadal jest aktualny komentarz, że w dalszym ciągu obszar 

systemu oceny zgodności jest dziedzina obca zarówno dla wprowadzających do obrotu 

wyroby jaki pracodawców. Powyższy stan wynika z niedostatecznej wiedzy na temat 

systemu oceny zgodności. Cały system oceny na licznych przepisach rangi ustawowej, 

skomplikowanych rozporządzeniach, dyrektywach i ogromnej liczbie zharmonizowanych 

norm, których potwierdzenie aktualności jest wyjątkowo czasochłonne. Obserwuje się 

notorycznie brak ludzi w firmach, którzy zajmowaliby się zagadnieniami nadzoru rynku.  

Podczas kontroli, w dalszym ciągu, zdarzają się przypadki, że pracodawca lub 

osoba działająca w jego imieniu dopiero od kontrolującego inspektora pracy dowiaduje 

się  

o istnieniu deklaracji zgodności lub o procedurze oceny zgodności wyrobu 

wprowadzonego na rynek.  

Z roku na rok główne, wykazane przez inspektorów pracy, niezgodności dotyczyły 

przede wszystkim braku właściwej dokumentacji dołączonej do wyrobów, czyli 

niedołączenie deklaracji zgodności lub nie spełnianie przez deklarację zgodności 

wymogów formalnych, brak lub niewłaściwe oznaczenie wyrobów znakiem CE. 

Przekazywane instrukcje użytkowania odbiegały, w swojej treści od obowiązujących 

przepisów. Niezmiennym od kilku lat jest również fakt przekazywania użytkownikowi 

przez wprowadzającego do obrotu instrukcji wyrobu w języku innym niż polskim. Z uwagi 

na liczny import wyrobów i szeroką produkcję trudno jest przypisać jednoznacznie 

systematykę powstawania nieprawidłowości. Pojawiły się także niezgodności związane z 

budową urządzeń, choć jest to bardzo mały odsetek stwierdzonych niezgodności z 

wymaganiami zasadniczymi. 

** 
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19. Kontrole spełniania wymagań zasadniczych dla środków ochrony słuchu. 

Celem przeprowadzonych kontroli była ocena czy dostarczone przez producentów i 

dostawców środki ochrony słuchu spełniają wymagania zasadnicze.  

W ramach realizacji tematu w roku 2013 przeprowadzono 17 kontroli pracodawców i 

przedsiębiorców użytkujących środki ochrony słuchu. 

Wyniki kontroli środków ochrony słuchu  przeprowadzonych przez inspektorów pracy -

zgodnie z poniższą tabelą 

 

Wyszczególnienie Liczba  

Skontrolowane śoi ogółem 

w tym: 
25 

-  spełniające zasadnicze i inne wymagania 17 

-  niespełniające zasadniczych i/lub innych wymagań 8 

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

3 

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

 

-  własnemu OIP 0 

-  innemu OIP 5 

 

Rodzaj stwierdzonych w toku kontroli inspektorów pracy nieprawidłowości - zgodnie z 

poniższą tabelą: 

 

Rodzaj nieprawidłowości 
Liczba śoi 

kontrolowanych 
w tym zakresie  

Liczba środków 
ochrony 

indywidualnej ze 
stwierdzoną 

nieprawidłowością 

Brak oznakowania CE 25 1 

Nieprawidłowe oznakowanie CE 25 2 

Brak deklaracji zgodności 25 0 

Nieprawidłowa deklaracja zgodności 25 4 

Brak udziału jednostki notyfikowanej - § 34 ust.1 
rozp. MG w spr. zasadniczych wymagań dla śoi 

25 0 

Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami,  
w tym: 

25 0 
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Rodzaj nieprawidłowości 
Liczba śoi 

kontrolowanych 
w tym zakresie  

Liczba środków 
ochrony 

indywidualnej ze 
stwierdzoną 

nieprawidłowością 

-   nieprawidłowości dotyczące  
budowy/wykonania śoi 

25 0 

-   brak lub niewłaściwe znakowanie śoi - 
identyfikacja, piktogramy itp. 

25 5 

-   brak instrukcji użytkowania 25 1 

-   instrukcja w języku obcym 25 1 

-   nieprawidłowa zawartość instrukcji 25 5 

 

Skierowano do podmiotów wprowadzających wyrób na rynek 3 pisma wzywające do 

podjęcia dobrowolnych działań w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w 

wyniku kontroli. 

Spośród 25 środków ochrony indywidualnej objętych zakresem kontroli, 

nieprawidłowości stwierdzono w 8 przypadkach, co stanowi 32% skontrolowanych 

wyrobów. 

Pochodzenie wyrobów wśród, których stwierdzono nieprawidłowości 

 1 z kraju Unii Europejskiej (Polska) 

 7 spoza Unii Europejskiej (5 wyrobów z Chin, 2 wyroby z USA) 

Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością był brak lub niewłaściwe znakowanie 

śoi-identyfikacja, piktogramy itp. oraz nieprawidłowa zawartość instrukcji użytkowania. 

Niezgodność oznakowania zamieszczonego na wyrobie z opisanym w instrukcji 

użytkowania. Brak oznakowania znakiem CE. Oznakowanie nietrwale związane z 

wyrobem. 

Nieprawidłowości dotyczące instrukcji użytkowania to: 

 brak instrukcji 

 instrukcja w języku obcym 

 podawanie w treści instrukcji sprzecznych informacji  

Do żadnego z wyrobów objętych kontrolą nie było uwag co  do budowy/ wykonania 

środka ochrony indywidualnej. 

Spośród 8 środków ochrony słuchu, w stosunku do których inspektorzy pracy 

stwierdzili nieprawidłowości aż 87,5% stanowiły wyroby pochodzące spoza Unii 

Europejskiej. 

Realizując działania kontrolne związane z nadzorem rynku należy zauważyć 

nasilający się w ostatnich latach trend, mający na celu dobrowolną eliminację 

nieprawidłowości przy wyrobach wprowadzanych do obrotu przez stronę, której 

przedłożono określone uwagi. 

** 
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20. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania wyrobów 

zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych. 

Przeprowadzono łącznie: 24 kontroli u 22 przedsiębiorców.  

Przeprowadzone w 2013r. kontrole : 

a) obejmowały pracodawców trudniących się usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest – łącznie 22 kontroli u 20 podmiotów;  

b) obejmowały przedsiębiorstwa, u których spodziewano się wykonywania prac  

w kontakcie z azbestem (1 kontrola);  

c) obejmowały przedsiębiorstwa, które prowadzą badania związane z oceną 

narażenia pracowników na szkodliwe oddziaływanie włókien azbestu. 

 

Współpraca: 

Kontrole były podejmowane na podstawie: 

- informacji od pracodawców o zamiarze przystąpienia do prac w kontakcie z 

azbestem – telefoniczne lub pisemne; 

- informacji uzyskanych od Straży Miejskiej, innych organów państwowego 

nadzoru, informacji uzyskanych przez obywateli; 

- telefonicznej (anonimowej) informacji o wykonywaniu prac w kontakcie  z 

materiałami zawierającymi azbest 

- rozpoznania problematyki przez kontrolujących. 

 

Prowadzone kontrole dotyczyły; 

- demontażu materiałów zawierających azbest z budynków typu „LIPSK”;  

- demontażu materiałów zawierających azbest z elewacji budynków wykonanych z 

płyt cementowa azbestowych; 

- demontażu materiałów zawierających azbest z dachów budynków; 

- demontażu materiałów zawierających azbest z wewnętrznych instalacji 

budynków; 

- kontroli firmy wykonującej prace związane z oceną narażenia pracowników na 

włókna azbestu. 

* 

Wykonywanie robót w kontakcie z azbestem (24 kontroli u 22 pracodawców) 

  

Przygotowanie do pracy związanej z usuwaniem azbestu 

Stwierdzono przypadki nie zgłaszania zamiaru wykonywania prac w kontakcie z 

azbestem. Dotyczyło to 3 przypadków wykonywania robót w kontakcie z azbestem. W 

kontrolowanych stwierdzone  nieprawidłowości w zakresie przygotowania do prac w 

kontakcie z azbestem dotyczyły braku  ukończenia specjalistycznych szkoleń w zakresie 

wykonywania prac w kontakcie z azbestem.  W zakresie zaświadczeń lekarskich 

dopuszczających pracowników do pracy na określonych stanowiskach stwierdzono 

przypadki, że pracodawca  okazywał ważne zaświadczenia lekarskie stwierdzające brak 
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przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku np. „cieśla”, „pracownik 

ogólnobudowlany”. W zaświadczeniach tych brak jest jednak zapisów dopuszczających 

do pracy w kontakcie z pyłami azbestu. 

 

Proces pracy w kontakcie z azbestem 

Kontrole dotyczyły demontażu płyt azbestowych, w tym przede wszystkim poszycia 

dachowego. W czasie wykonywania robót nie stwierdzono przypadku mechanizacji prac. 

We wszystkich przypadkach, płyty zawierające azbest były odspajanie od podłoża z 

wykorzystaniem ręcznych narzędzi, a następnie opuszczane na niższy poziom metodą 

podawania sobie płyt z rąk do rąk. Jedynie w nielicznych przypadkach do tego celu 

stosowano sprzęt pomocniczy np. liny. Identyczne technologie demontażu płyt 

wykonywane są zarówno przy demontażu płyt azbestowo – cementowych z elewacji 

budynków jak i demontażu pokrycia dachowego.   

 

Środki prawne zastosowane w czasie kontroli 

W czasie prowadzonych kontroli wydano 42 decyzje, w tym 27 decyzji ustnych, 24 

decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wydano cztery decyzje 

wstrzymania prac.  Na  osiem osób odpowiedzialnych  za naruszenia przepisów 

bezpieczeństwa pracy czasie wykonywania robót w kontakcie z azbestem nałożono  

mandaty na kwotę 12.800zł.   

 

Uzyskane efekty: 

W wyniku realizacji nakazów wydanych w czasie kontroli uzyskane efekty dotyczyły  

m. in.:  

 wstrzymania prac w kontakcie z pyłami azbestu prowadzonymi w warunkach 

nieprawidłowego zabezpieczenia pracowników na oddziaływanie pyłów azbestu; 

 wstrzymania wykonywanie prac w warunkach zagrożenia upadkiem z wysokości; 

 usunięcia nieprawidłowości dotyczących dostępu do miejsca wykonywania robót, 

przez co ograniczono narażenie osób postronnych na działanie pyłu  azbestu 

osób, 

 prawidłowego oznakowania materiałów (odpadów) zawierających azbest, 

 dokonania oceny ryzyka zawodowego przy pracach związanych z demontażem 

materiału zawierającego azbest 

 podniesienia świadomości co do występujących zagrożeń zarówno u 

pracodawców jak i pracowników kontrolowanych firm.  

 

Przeprowadzone kontrole wykazują, że znajomość zagrożeń oraz przepisów dot. 

problematyki występowania azbestu w środowisku pracy powoli ulega poprawie. W roku 

2013r nie stwierdzono bowiem przypadku wykonywania prac związanych z demontażem 

materiałów zawierających azbest w warunkach stosowania technologii w której 

występowałoby znaczna emisja pyłów azbestu do środowiska. Nie stwierdzono bowiem 
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przypadku aby płyty eternitu były zrzucane z dachów budynków. Nie stwierdzono 

przypadków stosowania napędzanych narzędzi  wysokoobrotowych. Nie stwierdzono 

również przypadku wykonywania prac bez  jakichkolwiek środków ochrony osobistej.  

W czasie kontroli stwierdzono, że firmy, które od lat zajmują się demontażem 

materiałów zawierających są dobrze przygotowane do wykonywania tych robót i 

przestrzegają obowiązujące w tym zakresie przepisy. Pracownicy wykonujący roboty są 

wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, są przeszkoleni w zakresie bhp i mają 

aktualne badania lekarskie. Kontrolowane firmy stosują technologie i organizacje robót 

ograniczającą emisję azbestu do środowiska. Stwierdzane najczęściej nieprawidłowości 

w tych firmach dotyczyły braku planu wykonywania robót związanych z demontażem 

pokryć dachowych budynków, przy czym brak w/w planu pracodawcy tłumaczą 

niewielkim zakresem robót – ograniczonych często do paru godzin pracy w kontakcie z 

azbestem i wykonywanych z reguły przez zespół 4 – 6 pracowników. 

Stwierdzone przypadki nieprawidłowości przy wykonywaniu robót w kontakcie z 

azbestem przez firmy dopiero zaczynające tego typu jest niepokojące. W firmach tych 

pracownicy nie przechodzą specjalistycznych badań lekarskich, nie są przeszkoleni w 

zakresie bezpieczeństwa wykonywania prac w kontakcie z azbestem, a roboty te są 

wykonywane bez wcześniej opracowanego planu pracy i bez wyposażenia pracowników 

w prawidłowo dobrane   w środki ochrony indywidualnej chroniące zarówno przed 

szkodliwym oddziaływaniem pyłów azbestu jak i chroniące przed upadkiem z wysokości. 

Wzrost liczby kontroli z 19 przeprowadzonych w roku 2012 do 24 przeprowadzonych 

w roku 2013r jak i wzrost wydanych środków prawnych (w stosunku do 2012 r.) 

wskazuje na prawidłowy dobór zakładów do  kontroli jak również wskazuje na większe 

zaangażowanie osób prowadzących te kontrole. Należy jednak zwrócić uwagę, że ponad 

50% kontrolo zostało przeprowadzonych na ternie Warszawy, a w poszczególnych 

oddziałach liczba kontroli zwykle nie przekraczała dwóch - trzech kontroli. 

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w miejscu wykonywania prac jest często 

bardzo utrudnione, szczególnie gdy prace te dotyczą demontażu pokrycia dachowego 

trwającego tylko kilka godzin. Wielokrotnie występują przypadki, że pomimo 

wcześniejszego zgłoszenia  przez pracodawcę prac w kontakcie z azbestem inspektor 

pracy stwierdza, iż pod podanym adresem prac tych już się nie wykonuje, gdyż zostały 

już wykonane, bądź też prace te mają być wykonane w przyszłości. Zmiana terminu 

następuje np. na skutek zmiany pogody uniemożliwiającej wykonywanie prac w danym 

dniu.  

Wyniki kontroli wskazują na konieczność: 

 intensyfikacji działań kontrolnych polegających na identyfikacji w środowisku 

wiejskim zagrożeń związanych z obecnością azbestu w środowisku pracy,– 

realizacja oddziały  PIP; 

 niezbędne jest uzupełnienie ankiety dotyczącej wykonywania prac w 

kontakcie z azbestem o zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy na 

wysokości – realizacji PIP 
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 niezbędnie jest uzupełnienie ankiety dotyczącej wykonywania prac w 

kontakcie z azbestem o zagadnienia związane z zagrożeniami wynikającymi  

z występowaniem owadów w środowisku pracy (propozycja uzupełnienia 

ankiety OIP Warszawa); 

 niezbędne jest wydłużenie okresu prowadzania kontroli również o miesiąc 

zimowe. Obecnie są coraz częstsze przypadki prowadzenia prac w kontakcie 

z azbestem również w okresie zimowym. 

** 

21. Kontrole dotyczące problematyki REACH 

Realizując harmonogram działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2013 rok, do 

30.11.2013r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 

przeprowadził w sumie 11 kontroli w zakładach stosujących substancje i ich mieszaniny 

chemiczne w procesach galwanotechnicznych. Kontrolowane podmioty były dalszymi 

użytkownikami chemikaliów, zgodnie z przepisami REACH – Rozporządzenia (WE) Nr 

1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

rejestracji oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. 

Mając na celu zlikwidowanie stwierdzonych zagrożeń i nieprawidłowości, w ramach 

zagadnień wyszczególnionych do realizacji tematu, inspektorzy pracy wydali pod 

adresem 11 pracodawców łącznie 93 decyzje nakazowe dotyczące 252 pracowników, z 

czego 70 decyzji nakazowych na piśmie i 23 decyzje ustne wykonane podczas trwania 

kontroli. 

Na podstawie art. 108 Kpa rygorem natychmiastowej wykonalności opatrzono 14 

decyzji, co stanowi ok. 15% wydanych.  

W stosunku do 4 pracodawców wydano łącznie 4 decyzje wstrzymania prac oraz 1 

decyzję wstrzymania eksploatacji urządzeń. 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, 

związanymi wyłącznie z zagadnieniami wyszczególnionymi do realizacji tematu, wobec 5 

pracodawców zostały wszczęte postępowania w sprawach o wykroczenia. Wystawione 

zostały 4 mandaty kredytowe na łączną kwotę 4800 zł. oraz 1 środek wychowawczy – 

ostrzeżenia. 

Stwierdzone wykroczenia dotyczyły głównie: 

- nie wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 

roboczego o właściwościach dostosowanych do charakteru wykonywanej pracy w 

narażeniu na czynniki chemiczne; 

- stosowania substancji i preparatów chemicznych nieoznakowanych w sposób 

umożliwiający ich identyfikację; 

- braku osłon stref niebezpiecznych przy maszynach i urządzeniach stosowanych 

przez pracowników w pracy z substancjami i mieszaninami chemicznymi; 

- stosowania substancji niebezpiecznej bez posiadania karty charakterystyki. 
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Do dnia opracowania informacji zbiorczej, w wyniku przeprowadzonych rekontroli i 

na podstawie pism pracodawców informujących o realizacji decyzji nakazowych należy 

uznać, że wykonanych zostało łącznie 238 decyzji nakazowych (ok. 94%) wydanych w 

ramach realizacji tematu.  

Lp. Uzyskane efekty 

Liczba 
zakładów, 
w których 
uzyskano 

efekty 

Liczba pracowników/ stanowisk/ 
substancji i 

mieszanin/dokumentów, których 
uzyskany efekt dotyczy 

1 
Sporządzono aktualny spis 
stosowanych niebezpiecznych 
substancji i mieszanin chemicznych 

4 
efekt dotyczy 16 pracowników, 4 
dokumenty 

2 

Uzyskano aktualne karty 
charakterystyki stosowanych 
substancji i mieszanin 
niebezpiecznych, sporządzone i 
uwzględniające klasyfikację oraz 
oznakowanie według rozporządzenia 
REACH i CLP 

3 

efekt dotyczy 15 pracowników, 11 
kart charakterystyki substancji i 
mieszanin, nieprawidłowości 
zrealizowane w trakcie kontroli po 
przez wykonanie decyzji ustnych  

3 
Opracowano wykaz prac szczególnie 
niebezpiecznych 

6 
efekt dotyczy 34 pracowników 
wykonujących pracę w kontakcie z 
czynnikami chemicznymi 

4 
Zapewniono pracownikom dostęp do 
informacji z kart charakterystyki 

1 efekt dotyczy 5 pracowników,   

5 
Zapewniono pracownikom dostęp do 
informacji o chemikaliach innych niż 
niebezpieczne 

1 efekt dotyczy 5 pracowników,  

6 
Oznakowano pojemniki/opakowania 
substancji i mieszanin 

4 
efekt dotyczy 16 pracowników, 
pojemników/opakowań 8 środków 
chemicznych 

7 
Oznakowano magazyny, miejsca 
magazynowania/składowania 
chemikaliów 

7 efekt dotyczy 33 pracowników,  

8 

Opracowano i/lub udostępniono 
pracownikom do stałego korzystania 
instrukcje bhp dotyczące postępowania 
z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i 
niebezpiecznymi 

5 efekt dotyczy 39 pracowników,  

9 
Zapewniono instrukcje 
magazynowania materiałów 
niebezpiecznych 

6 efekt dotyczy 31 pracowników 

10 
Opracowano i/lub wywieszono 
instrukcje pierwszej pomocy 

1 efekt dotyczy 5 pracowników,  

11 
Przekazano pracownikom instrukcje 
użytkowania środków ochrony 
indywidualnej 

2 efekt dotyczy 6 pracowników,  

12 
Zapewniono właściwe miejsca i sposób 
składowania środków chemicznych 

4 

W 1 zakładzie przystosowano 
magazyn do składowania środków 
chemicznych, w 3 zakładach 
zapewniono właściwe składowanie 
chemikalii. Efekt dotyczy 22 
pracowników.  

** 
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22. Kontrole dotyczące problematyki CLP. Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie 

substancji i mieszanin chemicznych. 

Realizując harmonogram działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2013 rok, w 

okresie do 30.11.2013r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 

przeprowadzili łącznie 11 kontroli w zakładach stosujących w procesach 

technologicznych substancje i mieszaniny chemiczne przy nanoszeniu powłok na metale 

w procesach galwanotechnicznych. Kontrolowane podmioty są dalszymi użytkownikami 

chemikaliów, zgodnie z przepisami REACH (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) Nr 1907/2006). Kontrolowane podmioty, chemikalia stosowane w procesach 

technologicznych, nabywały od innych producentów, dostawców substancji lub 

mieszanin.  

Mając na celu zlikwidowanie stwierdzonych zagrożeń i nieprawidłowości, wyłącznie 

w ramach zagadnień wyszczególnionych do realizacji tematu, inspektorzy pracy w 

stosunku do 6 pracodawców wydali łącznie 10 decyzji nakazowych dotyczących 46 

pracowników, z czego 5 decyzji nakazowych na piśmie i 5 decyzji ustnych wykonanych 

podczas trwania kontroli. 

Na podstawie art. 108 Kpa rygorem natychmiastowej wykonalności opatrzono 4 

decyzje, co stanowi ok. 40% wydanych. 

Zagadnienia ujęte w decyzjach dotyczyły głównie uzyskania aktualnych kart 

charakterystyki stosowanych substancji chemicznych, uwzględniających klasyfikację 

oraz oznakowanie wg. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 

1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. tzw. CLP, oznakowania pojemników 

technologicznych z chemikaliami w sposób umożliwiający ich identyfikację 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, 

związanymi wyłącznie z zagadnieniami wyszczególnionymi do realizacji tematu, wobec 2 

pracodawców zostały wszczęte postępowania w sprawach o wykroczenia i wystawione 2 

mandaty kredytowe na łączną kwotę 2300 zł.  

Stwierdzone wykroczenia dotyczyły braku oznakowania opakowań substancji i 

mieszanin niebezpiecznych w sposób umożliwiający identyfikację zawartości 

opakowania, braku aktualnych kart charakterystyki. 

Ustalenia z kontroli, a zwłaszcza zakres wykazanych zagrożeń wskazuje na potrzebę:  

 podnoszenia świadomości pracodawców oraz pracowników zatrudnionych 

przy wykonywaniu prac w kontakcie z czynnikami chemicznymi po przez 

działania profilaktyczne (broszury, materiały informacyjne) w zakresie 

obowiązujących przepisów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 

zagrożenia związane z czynnikami chemicznymi środowiska pracy, 

sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami, roli oceny ryzyka zawodowego 

w procesach działań profilaktycznych. Przyczyni się to do podniesienia 

poziomu wiedzy pracodawców i pracowników, a tym samym spowoduje 

pewną poprawę warunków pracy, 
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 przeprowadzania systematycznych kontroli w celu mobilizacji pracodawców 

do uwzględniania wymagań dotyczących oznakowania CLP w dokumentacji 

zakładowej (np. instrukcjach, procedurach, programach szkoleń, ocenach 

ryzyka zawodowego) jak również przekazywania pracownikom informacji o 

nowym oznakowaniu substancji i mieszanin zgodnie z CLP i wiążącymi się z 

nimi zagrożeniami.  

 rozszerzenia współpracy w zakresie wspólnych kontroli z Państwową 

Inspekcją Sanitarną, jako wiodącego organu nadzoru nad przestrzeganiem 

zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia nr 

1272/2008 „CLP”. 

 podjęcia działań legislacyjnych mających na celu dostosowanie zapisów art. 

20 ust. 2 pkt. 5, 6 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach 

chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63, poz. 322 ze zmianami z 2012 

r. poz. 908) do postanowień art. 17 ust.1 pkt. e,f rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie 

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i 

uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające 

rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE Seria L, Nr 353 z 

31.12.2008r. poz. 1) tzw. CLP. 

Art. 20 ust. 2 pkt. 5 i 6 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

określa, że opakowania substancji i mieszaniny niebezpiecznej zawiera zwrot lub zwroty 

wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty R) oraz zwrot lub zwroty bezpiecznego 

stosowania (zwroty S). Natomiast zgodnie z tytułem III, art. 17 ust. 1 pkt. e,f na mocy art. 

62 rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, 

oznakowania i pakowania substancji i mieszanin… - od 01.12.2010r. substancje powinny 

być pakowane i znakowane zgodnie z rozporządzeniem CLP, a więc opakowania 

powinny zawierać hasła ostrzegawcze „H” oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

„P”. 

** 

23. Przestrzeganie przepisów ustawy o organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych – zamknięte użycie GMO. 

Realizując temat nr 24 programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2013 

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie przeprowadzono łącznie: 4 kontrole u 4 

pracodawców (w roku 2012 przeprowadzono 4 kontrole u 4 pracodawców,  w roku 2011   

przeprowadzono 3 kontrole u 3 pracodawców, a w 2010 r.  dwie kontrole w tym temacie).  

Łączne zatrudnienie w 4 zakładach kontrolowanych w ramach tematu 24 wynosiło 

326  osób świadczących pracę, w tym na podstawie umów o pracę 164 pracowników w  

tym kobiet 103. Nie zatrudniano pracowników młodocianych. Bezpośrednio przy 

realizacji projektów uczestniczą 22 osoby. W przypadku trzech firm,  które dopiero 

wystąpiły o pozwolenie na zamknięte użycie GMO, zaplanowano, że po uzyskaniu 
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decyzji na realizację zgłoszonych wniosków przy ich realizacji będzie uczestniczyło 

łącznie 21 osób. 

 

Przeprowadzone w 2013 r. kontrole : 

 - obejmowały pracodawcę (jedna kontrola) u którego prowadzone są badania 

naukowe związane z zamkniętym użyciem  organizmów genetycznie zmodyfikowanych 

zaliczanych do   I grupy zagrożenia. Kategorie zagrożenia przy ocenianych projektach 

zostały określone zgodnie z wymogami art. 17 Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o 

organizmach genetycznie zmodyfikowanych.  Badania te prowadzone są na podstawie 

decyzji wydanych przez Ministerstwo Środowiska. 

 - obejmowały pracodawców którzy zgłosili wnioski do Ministerstwa Środowiska o 

wydanie decyzji zezwalającej na  zamknięte użycie GMO. W tych przypadkach kontrole 

prowadzono w celu wydania opinii o spełnieniu wymogów  bezpieczeństwa pracy przy 

planowanym zamkniętym użyciu GMO zgodnie ze zgłoszonym  wnioskiem, przy czym 

dwie kontrole dotyczyły wydania opinii o planowanym użyciu organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych zaklasyfikowanych do II kategorii zagrożenia.     

** 

24. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa 

Realizując program działania Państwowej Inspekcji Pracy, inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2013 roku przeprowadzili 22 kontrole w 

zakładach zajmujących się ubojem i przetwórstwem mięsa. 

Celem przeprowadzonych kontroli była ocena przestrzegania przepisów 

bezpieczeństwa pracy w zakładach wybranych gałęzi przemysłu spożywczego, ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

 Zagrożeń będących źródłem wypadków przy pracy, 

 Dostosowania oceny ryzyka zawodowego do procesów pracy, 

 Wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież 

roboczą,  

 Stosowania przepisów wprowadzonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 3.01.2012r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz 

zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, 

funkcjonariuszy lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności(Dz.

 U. z 2012r. Nr 40) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 

8.11.2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 

atmosfery wybuchowej(Dz. U.2010. Nr 138, poz.931). 

Struktura przeprowadzonych kontroli w odniesieniu do profilu produkcji kształtowała 

się w następujący sposób: 

 17 kontroli, tj. 77,2% w zakładach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem 

mięsa, 
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 1 kontrola, tj.4,5% w zakładzie zajmującym się ubojem zwierząt i 

przetwórstwem mięsa, 

 4 kontroli, tj. 18,3% w zakładach zajmujących się wyłącznie zwierząt( w tym 

2 w ubojni bydła i 2 w ubojni trzody chlewnej. 

Kontrolowane zakłady w 100% były podmiotami prywatnymi, w których pracowało  

ogółem:       3775 osób,  

w tym na podstawie umów cywilno-prawnych:                 18 osób, 

w ramach stosunku pracy:    3754 w tym, 

          kobiet:                                     1686, 

        młodocianych:                                                    13, 

    niepełnosprawnych:                                                    49. 

 

Struktura zatrudnienia kształtowała się następująco: 

 zakłady do 10 zatrudnionych –       2, tj. 9,0% objętych kontrolami, 

 zakłady od 10 do 100 zatrudnionych - 12, tj. 54,5% objętych kontrolami, 

 zakłady powyżej 100 zatrudnionych –   8, tj. 36,5% objętych kontrolami. 

Najwięcej nieprawidłowości inspektorzy pracy stwierdzili w zakresie(łącznie): 

 niewłaściwego stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych( w 

sumie  21,80% ogółem stwierdzonych nieprawidłowości), 

 organizacji stanowisk pracy zgodnie z wymogami bhp( w sumie 18,64% 

ogółem stwierdzonych nieprawidłowości), 

 niewłaściwego stanu technicznego urządzeń i instalacji energetycznych(w 

sumie 12,29% ogółem stwierdzonych nieprawidłowości), 

 oceny ryzyka zawodowego(w sumie 3,55% ogółem stwierdzonych 

nieprawidłowości). 

 

Przedstawione dane świadczą, że największym problemem w kontrolowanych 

zakładach, a jednocześnie źródłem potencjalnych zagrożeń jest niewłaściwy stan 

techniczny maszyn i urządzeń technicznych, niewłaściwa ich eksploatacja. Dane 

wskazują, że w co piątym(21,8% ogółu stwierdzonych nieprawidłowości), kontrolowanym 

zakładzie stwierdzono nieprawidłowości dotyczące stanu technicznego maszyn i 

urządzeń technicznych. Eksploatowane były maszyny, które nie spełniały minimalnych 

wymagań w zakresie bhp, szczególnie w małych zakładach zatrudniających do 9 

pracowników. Trudna sytuacja gospodarcza tych pracodawców oraz brak środków 

finansowych na zakup nowych maszyn  jest główną przyczyną tej sytuacji. 

Dość sporo naruszeń, bo niemal blisko, w co piątym skontrolowanym zakładzie 

stanowiły naruszenia dotyczące organizacji stanowisk pracy, nie zapewnienia 

zatrudnionym: właściwych dojść, przejść do stanowisk pracy, odpowiednich normatywów 

powierzchni, kubatury na stanowiskach pracy, co może świadczyć o tym, że 

kontrolowani pracodawcy pomimo obowiązku dostosowania tych zakładach do 
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standardów określonych w systemie HCCP wraz z wejściem Polski do UE, to w 

niewłaściwy sposób wywiązali się z tego obowiązku.  

Niepokojącym zjawiskiem w kontrolowanym zakładach, jak wykazały kontrole była 

eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych, szczególnie w środowisku 

wilgotnym(zagrożenie porażenia prądem elektrycznym). Nieprawidłowości te polegały na 

braku zapewnienia ochrony przed porażeniem, przed dotykiem bezpośrednim i 

pośrednim, niezabezpieczenia przewodów elektrycznych ułożonych na posadzkach 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Brak świadomości nie tylko pracodawców, ale 

również  pracowników świadczy, że tolerują oni tego rodzaju zagrożenia. Tego rodzaju 

nieprawidłowości stwierdzono w 14 kontrolowanych zakładów, na 22 objętych 

kontrolą(63%).  

Przeprowadzone kontrole potwierdziły także, że w sumie w 5% kontrolowanych 

zakładów stwierdzono nieprawidłowości dotyczące oceny ryzyka zawodowego, tj. braku 

takowej oceny, niewłaściwie jej sporządzonej(nie uwzględnienie istotnych zagrożeń 

wypadkowo-chorobowych) lub nie poinformowanie pracowników o istniejącym ryzyku. 

Przeprowadzone kontrole świadczą, że sami pracodawcy, jak również osoby(służba bhp) 

dokonujące tej oceny nie posiadają wystarczającej wiedzy i umiejętności  w zakresie 

prawidłowego jej sporządzenia.  

W co drugim kontrolowanych zakładzie w sumie w 11 zakładach, na 22 objętych 

kontrolą stwierdzono nieprawidłowości przy wykonywaniu prac transportowych i 

magazynowaniu, naruszania przepisów przy ręcznych pracach transportowych. 

Związane to jest przed wszystkim niewłaściwym stanem technicznym stosowanych 

środków transportu oraz oznakowaniem i drożnością dróg transportowych. 

Istotnym problem w zakładach branży mięsnej jest duża liczba skaleczeń nożem 

podczas czynności rozbioru mięsa. Przyczyną tego stanu jest niechęć pracowników do 

stosowania ochron osobistych, wynikająca z niewłaściwych nawyków, przyzwyczajeń, 

brak nadzoru nad wykonywaną przez nich pracą. Nieprawidłowości w tym zakresie 

stwierdzono w 5 skontrolowanych zakładach na 22.  

Problemem nie mniej ważnym jest śliskość nawierzchni(posadzek, ciągów 

komunikacyjnych), wynikająca z zanieczyszczenia tłuszczem, odpadami poubojowymi, 

wodą. Miejsca te często są źródłem licznych upadków i urazów. Dlatego też, sprawą 

istotną pozostaje zachowanie porządku i czystości w tych miejscach, bieżące sprzątanie 

pomieszczeń pracy. Tego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w 7 na 22 

skontrolowane zakłady. 

Stosunkowo sporo nieprawidłowości, stwierdzono także przy kontroli zagadnień 

związanych z przygotowaniem pracowników do pracy w zakresie braku lub 

niewłaściwego przeprowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp, w 8 na 22 kontrolowane 

zakłady, co może świadczyć, iż pracodawcy tolerują tego rodzaju nieprawidłowości, 

szczególnie małych zakładach pracy. Niewiele nieprawidłowości stwierdzono, jeśli 

chodzi o badania profilaktyczne, bo tylko w 2 zakładach na 22 skontrolowane. 

Pozytywną prawidłowość stwierdzono, jeśli chodzi o pomieszczenia higieniczno-

sanitarne, ponieważ w żadnych z kontrolowanych zakładów nieprawidłowości w tym 
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zakresie nie stwierdzono, co może świadczyć, iż pomimo obowiązywania systemu 

HCCP, bieżącego nadzoru weterynaryjnego w tym zakładach, to również sami 

pracodawcy przywiązują istotną rolę do tego zagadnienia. 

Ogółem w kontrolowanych zakładach zarejestrowano 373 wypadki przy pracy, w tym 

1 śmiertelny. Nie zarejestrowano wypadków ciężkich oraz zbiorowych. 

 

Zastosowane  środki prawne w ujęciu liczbowym z uwzględnieniem problematyki jakiej 

dotyczyły 

W wyniku przeprowadzonych 22 kontroli w zakładach analizowanej branży 

kontrolujący wydali ogółem 252 decyzji, w tym 50 ustnych. Wydano 2 decyzje 

wstrzymania prac oraz 4 skierowania 28 pracowników do innych prac. Ponadto w toku 

prowadzonych kontroli, kontrolowanym pracodawcom udzielono 99 porad technicznych. 

Ponadto do właścicieli zakładów wystosowano 13 wystąpień zawierających 27 

wniosków, które dotyczyły 950 pracowników. 

Za naruszenia przepisów i zasad bhp kontrolujący nałożyli 6 mandatów karnych na 

łączną kwotę 6200zł. Wobec sprawców wykroczeń zastosowano 3 środki wychowawcze 

w postaci pouczeń. Nie kierowano wniosków o ukaranie do Sądów 

Rejonowych(Wydziałów Karnych) oraz zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 

przestępstw do Prokuratury. 

 

Z przytoczonych danych świadczy, że kontrolowani pracodawcy  w 100% wykonali 

decyzje dotyczące przygotowania pracowników do pracy, tj, badań lekarskich, szkoleń w 

zakresie bhp, uprawnień kwalifikacyjnych, prac transportowych oraz eksploatacji 

urządzeń i instalacji energetycznych. Stosunkowo niewiele na dzień zakończenia trwania 

kontroli zrealizowano wnioski zawarte w wystąpieniach, bo tylko w 37,3%. 

Przyczyny naruszeń prawa w kontrolowanych zakładach, podsumowanie i ocena stanu 

przestrzegania przepisów prawa w zakresie kontrolowanych zagadnień.  

Według inspektorów pracy przyczynami naruszeń prawa pracy są: 

 Niedostateczna znajomość przepisów i zasad bhp przez pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, osoby kierujące jak również 

samych pracodawców, 

 Brak prawidłowo sporządzonej i opracowanej oceny ryzyka zawodowego na 

poszczególnych stanowiskach pracy(dotyczy to szczególnie uwzględnienia w 

ocenie ryzyka narażenia pracowników na czynniki niebezpieczne, szkodliwe 

chemiczne, czy też biologiczne), nie aktualizowanie jej okresowo, nie 

informowanie pracowników o istniejącym ryzyku, 

 Lekceważenie zagrożeń ze strony pracodawców podstawowych przepisów i 

zasad bhp, jak również samych pracowników w zakresie stosowania 

środków ochrony indywidualnej, 

 Brak skutecznego nadzoru i tolerowanie przez pracodawców oraz osoby 

kierujące pracownikami odstępstw od obowiązujących przepisów i zasad 

bhp. 
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Wyniki przeprowadzonych kontroli przez inspektorów pracy wskazują na znaczne 

zaniedbania ze strony pracodawców w zakresie tworzenia bezpiecznych warunków 

pracy, szczególnie w małych ubojniach, rzeźniach, gdzie brak jest wyspecjalizowanej 

kadry, co świadczy o ich niskiej świadomości. Trudna sytuacja finansowa właścicieli 

zakładów, wysokie koszty produkcji oraz koszty ponoszone na dostosowanie ich do 

wymogów weterynaryjnych(sanitarnych) powodują, że nie przeznaczają oni 

wystarczających środków na poprawę warunków pracy. Dlatego też, niezbędnym wydaje 

się zacieśnienie ścisłej współpracy z organami inspekcji weterynaryjnej w zakresie 

wzajemnego informowania się o stwierdzonych uchybieniach lub też przeprowadzanie w 

przyszłości wspólnych kontroli w zakładach, a także organizowanie szkoleń w dziedzinie 

bhp dla pracodawców tej branży. 

 

** 

25. Kontrole zakładów, w których z przyczyn wynikających z cech miejsca pracy, 

urządzeń lub używanych substancji i mieszanin, może wystąpić atmosfera 

wybuchowa. 

Celem przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie poziomu przestrzegania przez 

pracodawców przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w 

sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. Nr 

138, poz. 931) oraz działań podejmowanych w celu ochrony pracowników przed 

zagrożeniami związanymi z możliwością tworzenia się atmosfery wybuchowej w miejscu 

pracy.  

Realizując harmonogram działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2012 rok, do 

31.12.2012r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 

przeprowadzili łącznie 11 kontroli w zakładach różnych branż.  

Ze względu na ilość występujących substancji niebezpiecznych, 3 kontrolowane 

zakłady zaklasyfikowane zostały, jako zakłady „sevesowskie” o dużym lub zwiększonym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

ze zmianami oraz z 2011 r. Nr 224, poz. 1341), z czego: 

Kontrole prowadzone były w ramach realizacji tematu i nie były spowodowane przez 

wypadki, incydenty czy zdarzenia potencjalnie wypadkowe. W 2 zakładach, kontrole 

spowodowane były skargami pracowniczymi dotyczącymi nieprzestrzegania przez 

pracodawców przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakres podnoszonych 

zarzutów w skargach nie dotyczył nieprawidłowości dotyczących nieprzestrzeganie przez 

pracodawców rozporządzenia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w 

miejscu pracy atmosfery wybuchowej. 
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W kontrolowanych zakładach pracowało ogółem 932 osoby. W ramach umów o 

pracę zatrudnionych było ogółem 908 pracowników, w tym 310 kobiet, 1 osoba 

niepełnosprawna. W kontrolowanych zakładach nie stwierdzono zatrudniania 

pracowników młodocianych. Na podstawie umów cywilno prawnych zatrudnione było 22 

osoby oraz 1 osoba, jako podmiot samozatrudniający się.   

W miejscach, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej 

pracowało 251 osób, z czego 237 pracowników oraz 2 osoby fizyczne wykonujące prace 

na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzących działalność na własny 

rachunek oraz 12 studentów i uczniów odbywających zajęcia praktyczne.  

W wyniku ustaleń dokonanych podczas kontroli, inspektorzy pracy nie kierowali pism 

informacyjnych, nie powiadamiali innych uprawnionych organów i instytucji o 

stwierdzonych nieprawidłowościach.  

Mając na celu zlikwidowanie całej gamy stwierdzonych zagrożeń i nieprawidłowości, 

wyłącznie w ramach zagadnień wyszczególnionych do realizacji tematu, inspektorzy 

pracy wydali łącznie 53 decyzje nakazowe, z czego 49 decyzji na piśmie i 4 decyzje 

ustne wykonane podczas trwania kontroli.  

Na podstawie art. 108 Kpa rygorem natychmiastowej wykonalności opatrzono 5 

decyzji, co stanowi ok. 9% wydanych. Świadczy to o tym, iż nader często występowały 

sytuacje, w których konieczne było podjęcie natychmiastowych działań niezbędnych dla 

ochrony zdrowia i życia zagrożonych pracowników. 

W stosunku do 3 pracodawców wydano 4 decyzje skierowania do innych prac 6 

pracowników, którzy w trakcie kontroli wykonywali prace tankowania pojazdów gazem 

płynnym bez zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Transportowy Dozór 

Techniczny, potwierdzającego kwalifikacje niezbędne do wykonywania czynności 

napełniania zbiorników LPG zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów.  

Żadna z decyzji nie została uchylona, wygasła lub orzeczona jako bezprzedmiotowa. 

W efekcie działań kontrolnych, wyłącznie w ramach realizacji tematu, inspektorzy 

pracy skierowali do 6 pracodawców (ok. 54% skontrolowanych podmiotów) wystąpienia 

zawierające 12 wniosków. Wnioskami zostało objętych 143 pracowników, co stanowi ok. 

15% ogółu osób pracujących w skontrolowanych zakładach. 

W ramach kontroli inspektorzy pracy udzielił łącznie 34 porad prawnych, 47 

technicznych oraz 13 dotyczące legalności zatrudnienia. Tematyka udzielanych porad to 

m. in.: 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, 

związanymi wyłącznie z zagadnieniami wyszczególnionymi do realizacji tematu, w 

zakładach zostały wszczęte postępowanie w sprawach o wykroczenia i wystawione 4 

mandaty kredytowe na łączną kwotę 5500 zł.  

Stwierdzone wykroczenia dotyczyły głównie: 

 braku dodatkowych kwalifikacji pracowników, potwierdzających kwalifikacje 

niezbędne do wykonywania czynności; 
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 nie wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzieży i 

obuwia roboczego o właściwościach dostosowanych do charakteru 

wykonywanej pracy w narażeniu na czynniki chemiczne; 

 braku szkoleń stanowiskowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

Efekty 

1. Dokonano kompleksowej oceny lub zweryfikowano i uaktualniono ocenę ryzyka 

związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej 

w 5 zakładach – efekt dotyczy 14 pracowników,  

2. Sporządzono i uaktualniono dokumenty zabezpieczenia przed wybuchem w 2 

zakładach – efekt dotyczy 87 pracowników. 

3. W dwóch zakładach skierowano do innych prac 2 pracowników lub uzyskali 

dodatkowe uprawnienia - zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające 

kwalifikacje do wykonywania prac.  

4. W zakładzie wyposażono pracowników w środki ochrony indywidualnej 

przewidziane do stosowania na określonym stanowisku pracy – efekt dotyczy 2 

pracowników. 

 

Przeprowadzone kontrole wykazały również pozytywny aspekt przejawiający się 

tym, że w żadnym z kontrolowanych podmiotów w badanym okresie 2009r. – 2011r. nie 

doszło do awarii przemysłowej stwarzającej zagrożenie dla pracowników zakładu i 

najbliższego otoczenia jak i nie wystąpiły wypadki przy pracy czy zdarzenia potencjalnie 

wypadkowe, związane z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 

wybuchowej.  

*** 

III. DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w 2013 r. objęto różnorodnymi formami 

oddziaływania prewencyjnego około 3.250 podmiotów. 

Harmonogram realizacji zadań prewencyjnych OIP w Warszawie dotyczył 

następujących projektów: 

1. Kampania informacyjno-promocyjna „Zanim podejmiesz pracę” miała na celu 

upowszechnianie wśród osób przygotowujących się do podjęcia pracy, pracowników, 

uczniów i studentów, a także pracodawców wiedzy z zakresu ochrony pracy,  

w szczególności dotyczącej: 

- obowiązujących przepisach przy zatrudnianiu na umowę pracę, w tym specyfice 

zatrudnienia pracowniczego w stosunku do zatrudnienia na umowy cywilnoprawne, 

legalności zatrudniania cudzoziemców. 

- praw i obowiązków pracowników oraz osób wykonujących zadania i polecenia 

zleceniodawców. 

Przy realizacji zadania prewencyjnego przedstawiciele OIP w Warszawie między 

innymi współpracowali z Powiatowymi Urzędami Pracy w Radomiu, Ostrołęce, Otwocku, 
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Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Białobrzegach, Komendą Wojewódzką 

Ochotniczych Hufców Pracy, uczelniami wyższymi i Niezależnym Zrzeszeniem 

Studentów, szkołami ponadgimnazjalnymi. 

Ponadto w okresie październik-listopad 2013 r. w siedzibie OIP w Warszawie 

pełniony był dyżur telefoniczny, podczas którego specjalista z zakresu prawa pracy 

udzielał porad o obowiązujących przepisach przy zatrudnianiu, specyfice zatrudnienia 

pracowniczego w stosunku do zatrudnienia niepracowniczego, umowach terminowych. 

W ww. okresie porad z zakresu ochrony pracy udzielono ponad 170 podmiotom, w 

tym miedzy innymi 68 pracodawcom i 82 pracownikom. 

* 

2. Program prewencyjny dla średnich i małych zakładów. 

W okresie sprawozdawczym adresatami programu pn. „Zarządzanie 

bezpieczeństwem pracy – prewencja wypadkowa w średnich i dużych zakładach 

pracy” były zakłady pracy, w których odnotowano przynajmniej jeden ciężki lub 

śmiertelny wypadek przy pracy.  

Celem działalności prewencyjnej było ograniczenie zagrożeń wypadkowych, 

poprzez wsparcie merytoryczne (poradnictwo) i szkoleniowe pracodawców między 

innymi w zakresie efektywnego wykorzystania zarządzania bezpieczeństwem pracy w 

prewencji wypadkowej a także sposobów monitorowania skuteczności stosowanych 

środków zapobiegawczych oraz ekonomicznych aspektów bezpieczeństwa pracy.  

W zakresie przedmiotowym szkoleń znalazły się następujące zagadnienia:  

- badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

- metody oceny ryzyka zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej 

występujących w tym zakresie nieprawidłowości. 

- warunki udziału pracodawców w programie (w tym przeprowadzenie samokontroli 

oraz dobrowolne poddanie się audytowi dla udokumentowania dostosowanie 

warunków pracy do wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).  

* 

3. Kampania informacyjno – prewencyjna „Bezpieczeństwo pracy zależy od 

Ciebie”. 

Celem kampanii było zapobieganie wypadkom przy pracy spowodowanych przede 

wszystkim przyczynami ludzkimi a także promocja wśród pracodawców  

i pracowników dobrych praktyk inspirujących podnoszenie poziomu kultury 

technicznej o organizacyjnej w środowisku pracy. 

Działania kampanijne były skierowane przede wszystkim do pracowników i ich 

bezpośrednich przełożonych zatrudnionych w branżach o wysokim poziomie zagrożeń 

zawodowych, miedzy innymi w kolejnictwie, budownictwie, placówkach handlowych 

wielkopowierzchniowych.  

Na podkreślenie zasługuje fakt udziału przedstawicieli OIP w Warszawie  

w III Międzynarodowym Seminarium „Bądźmy razem bezpieczni” (zorganizowane przez 
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podmiot odpowiadający za organizację transportu miejskiego w Warszawie) a także 

zorganizowanie 6 stoisk poradniczo-eksperckich podczas trwania: 

- Targów Pracy w Urzędzie Dzielnicy w Warszawa-Targówek, Starostwie 

Powiatowym w Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim;  

- Dni Ubezpieczonego zorganizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

w których ponad 110 podmiotom udzielano informacji w zakresie ochrony pracy, 

w tym zapobiegania wypadkom przy pracy.  

Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy w zakresie zapobiegania wypadkom przy 

pracy miały również miejsce w czasie spotkań z pracodawcami, pracownikami i 

partnerami społecznymi firm kolejowych, budowlanych oraz placówek handlowych 

wielkopowierzchniowych. 

* 

4. Kampania informacyjno – prewencyjna „Szanuj życie – bezpieczna praca  

w gospodarstwie rolnym” była realizowana wśród rolników indywidualnych i ich rodzin 

oraz dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.  

Zgodnie z wytycznymi, do realizacji programu 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. 

* 

5. Działania prewencyjne dotyczące zagrożeń związanych z nanomateriałami 

zostały skierowane do pracodawców (w tym jednostek naukowych), przedsiębiorców, 

pracowników, służby bezpieczeństwa i higieny pracy i miały na celu popularyzację 

wiedzy na temat zagrożeń dla zdrowia i życia pracujących oraz upowszechnienie 

uproszczonych i szacunkowych metod oceny ryzyka zawodowego przy stosowaniu 

nanomateriałów. 

Dla osiągnięcia założonego celu w OIP w Warszawie został opracowany 

harmonogram działań informacyjno-prewencyjnych, polegający przede wszystkim na:  

- zorganizowaniu szkolenia dla podmiotów z branży kosmetycznej i produkcji farb 

i lakierów , wykorzystujących w swojej działalności nanotechnologię. 

Należy nadmienić, iż wykład wprowadzający dot. historii i definicji nanotechnologii 

oraz właściwości nanomateriałów wygłosił pracownik naukowy jednej z 

warszawskich wyższych uczelni. 

- udzielaniu porad prawnych podczas dyżuru telefonicznego w okresie listopad-

grudzień 2013 r. 

* 
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6. Program informacyjno-prewencyjny w budownictwie. 

W okresie sprawozdawczym podstawowym celem programu informacyjno-

prewencyjnego w budownictwie było: 

 zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania i ograniczania ryzyka 

związanego z wykonywaniem robót budowlanych; 

 inspirowanie małych przedsiębiorstw budowlanych do przeglądu warunków 

pracy, wdrażania podwyższonych standardów w dziedzinie bhp w zakresie 

przygotowania pracowników do pracy i stosowania środków ochrony 

zbiorowej,  

 upowszechnianie dobrych praktyk i stosowanie skutecznego nadzoru 

stanowisk pracy; 

 poprawa stanu wiedzy o bhp w małych przedsiębiorstwach, szczególnie 

wykonujących roboty rozbiórkowe, instalacyjne lub wykończeniowe. 

Działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2013 r. skierowane 

zostały przede wszystkim do małych firm budowlanych (zatrudniających do 

50 pracowników), przedsiębiorców i innych osób branży budowlanej. 

W ramach programu stałym nadzorem organów OIP w Warszawie została między 

innymi objęta budowa Centralnego Odcinka II linii metra. Podczas comiesięcznych narad 

koordynacyjnych organizowanych przez inwestora strategicznego przedstawiciele OIP  

w Warszawie realizowali szereg działań mających zapewnienie technicznego 

bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

* 

7. Program prewencyjny w zakresie spełniania minimalnych wymagań BHP przez 

użytkowane maszyny i urządzenia do obróbki drewna. 

Podstawowym zadaniem przy realizacji programu było zapobieganie wypadkom 

przy obsłudze maszyn i urządzeń do obróbki drewna 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 okresie sprawozdawczym zostały zorganizowane 2 szkolenia 

pracodawców/przedsiębiorców (użytkowników maszyn do obróbki drewna) 

odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania maszyn przez 

pracowników. 

* 

8. Program edukacyjny „Kultura Bezpieczeństwa”.  

W 2013 r. realizacja tego programu edukacyjnego miała na celu: 

 zwiększenie wiedzy nauczycieli o zagrożeniach występujących w środowisku 

pracy,  

 kształtowanie kultury bezpieczeństwa wśród uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych, studentów , 
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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”).  

W roku szkolnym 2012/2013 w programie uczestniczyło 59 nauczycieli (z 9 

Zespołów szkół), którzy przeprowadzili ogółem 206 lekcji dla 4098 uczniów.  

Z udziałem inspektora pracy odbyło się natomiast 8 lekcji, w których uczestniczyło 

370 uczniów. 

* 

9. Program prewencyjny dla mikrozakładów „Zdobądź dyplom PIP”.  

W 2013 r. działalność prewencyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 

została skierowana do zakładów zatrudniających do 9 pracowników.  

O tej inicjatywie zostały powiadomione 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 34 pracodawców; 14 z nich zdobyło 

„Dyplom PIP”.  

* 

10. 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”;  

 „Prawo pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” 

 „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy;  

 „Wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów 

rzemieślniczych”; 

 „Buduj bezpiecznie”;  

 „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”; 

 „Bezpieczne Lato”. 

W ww. konkursach uczestniczyło 187 podmiotów. 

** 
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1. Pisma informacyjno-prewencyjne 

W 2013 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie podczas realizacji 

ustalonych w planie pracy zadań nadzorczo-kontrolnych i prewencyjno-promocyjnych 

skierował do 49 podmiotów, tj. pracodawców, partnerów społecznych, organów 

administracji państwowej, terenowej, stowarzyszeń, itp. pisma o charakterze 

informacyjno-prewencyjnym mające na celu zapewnienie przestrzegania prawa pracy 

i ograniczenie zagrożeń w środowisku pracy. 

Problematyka pism najczęściej dotyczyła zagadnień związanych z:  

- nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy,  

- uprawnieniami pracowniczymi 

- czasem pracy 

- funkcjonowaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

- urlopami pracowniczymi 

- legalnością zatrudnienia 

- podróżami służbowymi 

- współpracą pracodawcy z organizacjami związkowymi, udzielaniem zwolnień od 

pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych  

- szkoleniem społecznej inspekcji pracy. 

 

Podsumowując - należy stwierdzić, iż w okresie sprawozdawczym wiele podmiotów 

było adresatem pism informacyjno-prewencyjnych. Dotyczyły one wielu istotnych 

zagadnień z zakresu ochrony pracy, upowszechniały oraz popularyzowały wśród 

pracodawców, partnerów społecznych i innych podmiotów wiedzę w tym zakresie i 

zmierzały do zapewnienia przestrzegania prawa pracy. 

** 

*** 

IV. NAJISTOTNIEJSZE ZJAWISKA CHARAKTERYSTYCZNE DLA OKRĘGU  

 

1. Załatwianie skarg i wniosków 

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. do Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Warszawie, w tym do Oddziałów, zgłoszonych zostało 7907 skarg i wniosków. 

W roku ubiegłym w tym samym okresie wpłynęło 7594 skarg i wniosków. W wyniku skarg 

przeprowadzono 4386 kontroli.  Nastąpił zatem wzrost ilości zgłaszanych skarg. 
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Ilość skarg i wniosków napływających do OIP w Warszawie oraz do Oddziałów 

przedstawia się następująco: 

 2013 2012 

Warszawa 5363 4856 

Ciechanów 359 425 

Płock 297 363 

Radom 831 860 

Ostrołęka 423 556 

Siedlce 634 534 

Skargi składają najczęściej byli pracownicy – 4454 skargi, pracownicy - 2198 skarg, 

organizacje związkowe - 296 skarg. 

W skargach, które skierowano do OIP Warszawa w 2013 roku, zostało zgłoszonych 

łącznie 19002 problemy naruszeń prawa. W ubiegłym roku liczba zgłoszonych 

problemów wynosiła 18554. Liczba tych problemów blisko trzykrotnie przewyższa ilość 

złożonych skarg ze względu na to, iż zwykle jedna skarga dotyczy wielu problemów. Z 

ogólnej liczby 7907 skarg, które wpłynęły, za bezzasadne uznano 1695 (21,43%). 

 

Charakterystyka głównych naruszeń – przykłady 

Charakterystyka nieprawidłowości, które są stwierdzane przez inspektorów pracy  

w trakcie kontroli przeprowadzanych na skutek skarg pracowników nie zmienia się od lat. 

Podobnie jak w ubiegłych latach, najczęściej skargi, a zatem także stwierdzane 

nieprawidłowości, dotyczą wypłaty wynagrodzeń. Polegają one na niewypłacaniu 

wynagrodzenia lub na nieterminowej wypłacie. Drugim od lat powtarzającym się 

przedmiotem kontroli i stwierdzanych nieprawidłowości są naruszenia przepisów o 

czasie pracy. Nieprawidłowości polegają na nieokreślaniu wymiaru czasu pracy, długości 

okresu rozliczeniowego, niezapewnianiu odpoczynku dobowego, tygodniowego, 

przekraczaniu dopuszczalnej liczby godzin nadliczbowych, stosowania systemów czasu 

pracy nie przewidzianych w regulaminie pracy, czy też zatrudnianiu pracowników z 

naruszaniem zasady 5 dniowego tygodnia pracy. Nadal często inspektorzy pracy 

stwierdzają nieprawidłowości dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy. Ewidencja 

czasu pracy nie jest prowadzona rzetelnie, co zdarza się najczęściej, lub nie jest 

prowadzona w ogóle. Sytuacja taka utrzymuje się od lat. Utrudnia to rozpatrywanie skarg 

dotyczących czasu pracy. Znaczna ilość środków prawnych stosowanych w zakresie 

czasu pracy dotyczy nieprawidłowości dotyczących ewidencjonowania czasu pracy.  

Wiele nieprawidłowości inspektorzy pracy stwierdzili w zakresie niezapewnienia 

odpowiednich warunków pracy. Podobnie jak w latach poprzednich, największą grupę 

stanowiły nieprawidłowości związane z brakiem wymaganych badań lekarskich i szkoleń  

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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Zastosowane środki prawne w ramach badania skarg 

Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie kontroli, przeprowadzanych w związku 

z badaniem skarg,  inspektorzy pracy wydali następujące środki prawne: 

 2225 decyzji (w tym 629 nakazów zawierających 1986 decyzji na piśmie – 

zarówno płacowych jak też z zakresu bhp), 

 1773 wystąpień zawierających 5988 wniosków, 

 884 mandaty za 1801 wykroczeń przeciwko prawom pracownika, na łączną 

kwotę grzywien 1 071 700,00 zł, 

 109 wniosków o ukaranie za 406 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, brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia 

pracowników. W porównaniu z danymi z ubiegłego roku ilość nałożonych mandatów jak 

również ilość stwierdzonych przez inspektorów wykroczeń w związku z badaniem skarg 

zwiększyła się (w ubiegłym roku nałożono 792 mandaty za 1699 wykroczeń). Zwiększyła 

się  także łączna wysokość nałożonych grzywien z 1 003 650,00 zł. do 1 071 700,00 zł.  

Wzrosła też ilość kierowanych do Sądów wniosków o ukaranie z 93 do 109.  

W związku ze stwierdzonymi przez inspektorów w trakcie kontroli skargowych 

nieprawidłowościami skierowano do prokuratury 27 zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa przez pracodawców.  

 

Efekty uzyskane w wyniku badania skarg i wniosków 

Do czasu sporządzenia sprawozdania potwierdzono zrealizowanie przez 

pracodawców  49,1 % wniosków pokontrolnych oraz 45,7 % pisemnych nakazów 

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

Przykładowo z zakresu wynagrodzeń nieprawidłowości usunięto u 498 pracodawców, 

którzy wypłacili należne świadczenia w łącznej kwocie 3 045 571,72 zł  Nieprawidłowości 

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

pracy) usunięto u 469 pracodawców, a w 246 zakładach pracy wyeliminowano 

nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o czasie pracy. 

 

Podsumowanie i wnioski 

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

ilości wpływających do OIP Warszawa skarg. W porównaniu do 2012 roku wzrosła ilość 

napływających skarg w roku 2013 o ok. 4,5%. Zwiększyła się natomiast ilość skarg 

uznanych za zasadne. Jednak w roku 2013 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 często nieskuteczna, bowiem pracodawca nie posiadając środków nie 
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może ich wypłacić. Nadal można także spotkać się z zamierzonym działaniem władz 

spółek nakierowanym na doprowadzanie do podmiotu, a odbywa się to kosztem 

pracowników tych firm. Ciągle zatem pozostaje aktualny postulat o stworzenie 

doskonalszych mechanizmów prawnych w tym zakresie.  

* 

Skargi i wnioski zgłoszone przez związki zawodowe. 

W związku ze skargami i wnioskami zgłoszonymi przez organizacje związkowe 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie w 2013 r. przeprowadził 143 kontrole  

u 112 przedsiębiorców.  

W okresie 01.01. - 31.12.2013 r. współpraca Okręgowego Inspektoratu Pracy w 

Warszawie z organizacjami związkowymi w dziedzinie ochrony pracy polegała głównie 

na:  

 przeprowadzaniu kontroli w zakładach pracy na wnioski i skargi związków 

zawodowych, 

 analizowaniu podczas kontroli uwag i spostrzeżeń zgłoszonych przez 

organizacje związkowe, społecznych inspektorów pracy i innych 

pracowników,  

 udzielaniu zainteresowanym w zakładach pracy porad i informacji z zakresu 

prawnej ochrony pracy (udzielono ogółem 253 porad, w tym 153 - prawnych, 

81 - technicznych, 19 – dot. legalności zatrudnienia),  

 informowaniu partnerów społecznych o wynikach kontroli i podjętych 

decyzjach. 

** 

2. Porady prawne i techniczne. 

W 2013 roku pracownicy OIP w Warszawie udzielili ogółem 120 513 porad 

prawnych i technicznych, łącznej liczbie 56 725 interesantom (osobom pytającym).  

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

z oddziałami, 23 467 osoby. Ponadto udzielono odpowiedzi na 1 771 pisemnych zapytań 

prawnych, z czego 863 stanowią emaile, a na pozostałe zapytania odpowiedziano w 

formie listów (908). Pracownicy OIP Warszawa udzielili również 31 487 osobom porad 

telefonicznych.  
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forma porady

email

list

telefon

ustna

 

Podmioty, którym udzielono porad: 

 pracownicy  - 32 751 

 byli pracownicy - 11 747 

 pracodawcy  - 8 764 

 osoby ubiegające się o zatrudnienie – 187 

 pracownicy niepełnosprawni - 477 

 cudzoziemcy  - 49 

 organy / urzędy - 225 

 służba bhp  - 96 

 związki zawodowe  - 82 

 społeczni inspektorzy pracy – 42 

 inni (posłowie, senatorowie, organizacje pracodawców, rolnicy itp.) - 2305 

Podmioty, którym udzielono porad
pracownicy

byli pracownicy

pracodawcy

osoby ubiegające się o 
zatrudnienie
pracownicy 
niepełnosprawni
cudzoziemcy

organy / urzędy

służba bhp

 

Zakres tematyczny porad:  

W roku 2013 udzielono łącznie 120 513 porad. Podobnie, jak w latach ubiegłych 

porady prawne i techniczne dotyczyły następujących zagadnień: 

 stosunek pracy – 39 137 
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o 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 – 29 354 

o najczęściej występujące zagadnienia to: terminy wypłat wynagrodzenia 

oraz nieterminowe wypłacanie, brak wypłaty lub potrącenia z 

wynagrodzenia,  

a także możliwość dochodzenia roszczeń  

 czas pracy – 10 524 

o pytania zwykle dotyczyły norm czasu pracy, godzin nadliczbowych, 

odpoczynków dobowych i tygodniowych, pracy w porze nocnej, dyżurów  

i delegacji, pracy w niedziele i święta oraz okresów rozliczeniowych 

 urlopy pracownicze – 8 477 

o problematyka obejmowała nabycie prawa do urlopu, jego wymiar, 

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

urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, 

dodatkowym macierzyńskim i rodzicielskim, zwolnienia z obowiązku 

świadczenia z pracy  

a prawo do urlopu wypoczynkowego, dodatkowych urlopów na mocy 

przepisów szczególnych oraz ekwiwalentu za urlop 

 inne zagadnienia dotyczące prawnej ochrony pracy – 5 079 

 uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem – 8 059 

o pytania dotyczyły w szczególności: zmian w przepisach dotyczących 

rodzicielstwa w roku 2013, 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 – 3 504 

 inne porady (w tym uprawnienia związków zawodowych) – 7 240 

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

odwołania do sądu, formułowanie roszczeń 

 legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej – 1 587 

 warunki pracy (bhp) – 4 186  

o obiekty i pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno sanitarne, 

ogrzewanie, stanowiska pracy, transport i magazynowanie, środki 

ochrony indywidualnej, czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia, 

przygotowanie do pracy, ocena ryzyka zawodowego oraz odzież 

ochronna i robocza 
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 wypadki przy pracy – 810 

o pytania dotyczyły dokumentacji powypadkowej, zgłoszenia wypadku, 

obowiązku rejestracji i badania przyczyn i okoliczności wypadku, składu 

zespołu powypadkowego oraz kwalifikacji wypadku 

 ochrona pracy młodocianych – 196 

o w tej materii pytano najczęściej o nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku 

pracy, czas pracy oraz urlopy pracowników młodocianych 

 rady pracowników – 75 

 społeczna inspekcja pracy – 72 

 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 928 

 mobbing i dyskryminacja – 743 

 środki nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy - 149 

 emerytury pomostowe – 370 

 układy zbiorowe pracy – 23 

** 

3. Postępowanie egzekucyjne. 

W okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. inspektorzy pracy,  

w związku ze stwierdzeniem niewykonania 495 decyzji ogółem - (169 z zakresu bhp i 

326 płacowych), wydali w 119 przeprowadzonych kontrolach 122 upomnienia - (46 

upomnień zawierało decyzje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 76 dotyczyło 

obowiązków o charakterze płacowym), w których wezwano 96 pracodawców do 

wykonania nałożonego nakazem obowiązku, z zagrożeniem skierowania sprawy na 

drogę postępowania egzekucyjnego w administracji. 

W okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. wystawiono ogółem  

38  tytułów wykonawczych, obejmujących łącznie 133 decyzje, w  tym: 

2 tytuły dotyczące obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

obejmujące  3 decyzje,  

36 tytułów dotyczących obowiązków płacowych, obejmujących 130 decyzji. 

W 2013 r. nałożono na zobowiązanych 39 postanowień o nałożeniu grzywny w celu 

przymuszenia na kwotę: 297 000,00 zł ogółem. 

W okresie sprawozdawczym wniesiony został do tytułu wykonawczego 1 zarzut. 

Organ egzekucyjny wydał postanowienie o oddaleniu zarzutów w przedmiocie 

postępowania egzekucyjnego. 

W 2013 r. wpłynęło 12 zażaleń na postanowienia o nałożeniu grzywny w celu 

przymuszenia - (1 zażalenie zostało wycofane w dniu 10.01.2014 r.). W 6 przypadkach  

utrzymano w mocy zaskarżone postanowienia, w 2  przypadkach - uchylono zaskarżone 

postanowienia, w 2 przypadkach - wydane zostały postanowienia o stwierdzeniu 

uchybienia terminu do wniesienia zażalenia, a w 1, będącym wnioskiem zobowiązanego 

o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny w 
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celu przymuszenia, Okręgowy Inspektor Pracy wydał postanowienie o przywróceniu 

terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o nałożeniu grzywny.  

Wydano 10 postanowień o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.  

W 8 przypadkach umorzono postępowanie wskutek wygaśnięcia obowiązku określonego 

w tytule wykonawczym, tj. na podstawie art. 59 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 

1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W 2 przypadkach umorzono 

postępowanie w następstwie umorzenia postępowania przez: Naczelnika Urzędu 

Skarbowego i Komornika Sądowego, wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji 

oraz stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty 

przewyższającej wydatki egzekucyjne - na podstawie art. 59 § 2 ustawy o  postępowaniu  

egzekucyjnym  w  administracji. 

 

W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 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, 25 decyzji o nałożeniu na pracodawców kar pieniężnych. W okresie 

sprawozdawczym nałożono na 25 pracodawców kary pieniężne na kwotę 136 150,00 zł 

ogółem. Spośród ukaranych, 19 pracodawców dokonało wpłat kar pieniężnych na kwotę 

81 450,00 zł. Ponadto, w 2013 r., przekazano do urzędów skarbowych 4 tytuły 

wykonawcze dotyczące kar pieniężnych w transporcie drogowym, na kwotę 37 100,00 zł 

łącznie. W 2013 r. urzędy skarbowe wyegzekwowały z tytułu kar pieniężnych w 

transporcie drogowym ogółem 22 917,13 zł i 17,60 zł - (koszty upomnienia) oraz  

5 400,00 i 8,80 zł - (dot. kary pieniężnej nałożonej w 2012 r. i koszty upomnienia). 

 

Podsumowując okres sprawozdawczy, należy stwierdzić, że w 2013 r. wzrosła - w 

stosunku do 2012 r. - zarówno liczba wystawionych tytułów wykonawczych o 

charakterze niepieniężnym - (w 2013 r. wystawiono 39 tytułów, a w 2012 r. - 28) , jak i 

liczba postanowień o nałożeniu grzywny - (w 2013 r. - 39 grzywien, w 2012 r. - 29).  

W 2013 r. wzrosła także liczba tytułów wykonawczych o charakterze pieniężnym 

skierowanych do urzędów skarbowych - wydano ogółem 81 tytułów na kwotę 220 928,80 

zł ogółem - (w tym: 30 na grzywny i  kwotę - 219 000,00 zł). W 2012 r. skierowano do 

urzędów skarbowych ogółem 59 tytułów wykonawczych, na kwotę 149 189,60 zł - (w 

tym: grzywny na kwotę 148 000,00 zł).  

Powodem wzrostu liczby tytułów wykonawczych skierowanych do urzędów 

skarbowych jest zarówno wzrost - w stosunku do roku ubiegłego - nałożonych w 2013 r. 

grzywien w celu przymuszenia, jak i spadek - w stosunku do 2012 r. - bezpośrednich 

wpłat, zwłaszcza grzywien celu przymuszenia. Jednocześnie w 2013 r. wzrosła - w 

stosunku do roku ubiegłego - liczba bezpośrednich wpłat kosztów upomnienia - na 122 

wydane upomnienia i 119 doręczonych - pracodawcy wpłacili koszty 91 upomnień na 

kwotę 800,80 zł.  
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Odnośnie ściągalności należności przez urzędy skarbowe należy zaznaczyć, iż w 

2013 r. wyraźna jest tendencja spadkowa w stosunku do lat ubiegłych - (w 2013 r. 

urzędy skarbowe wyegzekwowały jedynie 4 248,00 zł ogółem, w tym: 4 000,00 zł z tytułu 

grzywien). Dla porównania, w 2012 r. urzędy skarbowe wyegzekwowały 60 517,25 zł - 

(skierowano tytuły na łączną kwotę 149 189,60 zł), w tym: 59 595,65 zł - z  tytułu 

grzywien. 

Przyczyną niższej niż w latach ubiegłych ściągalności należności jest ogólna 

pogarszająca się sytuacja finansowa przedsiębiorców, co nie pozostaje bez wpływu na 

prowadzenie postępowań egzekucyjnych przez urzędy skarbowe lub komorników 

sądowych - (dochodzi do umarzania postępowań przez naczelników urzędów 

skarbowych lub komorników sądowych).  

Organy egzekucyjne umarzając postępowania egzekucyjne, wskazują najczęściej 

jako powód umorzenia postępowania: brak możliwości prowadzenia egzekucji, brak 

majątku podlegającego zajęciu, z którego organ egzekucyjny mógłby skutecznie 

prowadzić postępowanie egzekucyjne, niekiedy nawet brak siedziby zobowiązanego. 

** 

4. Postępowanie wykroczeniowe. 

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. inspektorzy pracy, w trakcie 

przeprowadzania czynności kontrolnych, ujawnili 8 306 wykroczeń popełnionych 

przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową. Następstwem stwierdzonych 

nieprawidłowości było skierowanie przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w 

Warszawie 293 wnioski  o ukaranie do sądu, nałożenie 2 220 mandatów oraz wydanie 

1014 środków wychowawczych. 

 

Najczęściej wykroczenia dotyczyły: 

o niewypłacenia wynagrodzenia za pracę – 23,4% wszystkich wykroczeń, 

o nieprzestrzegania przepisów lub zasad BHP – 52,7% wszystkich 

wykroczeń, 

o naruszenia przepisów o czasie pracy – 8,5% wszystkich wykroczeń. 

 

Wnioski o ukaranie 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 

2013 r. skierowano 292  wnioski o ukaranie do sądów, zawierających 1 164 

wykroczenia.  

 

Rozstrzygnięcia sądów karnych 

Z przesłanych 292  wniosków o ukaranie sądy rozpatrzyły 175 wniosków.                    

161 rozstrzygnięć zapadło w formie wyroków nakazowych, 13 orzeczeń zostało 

wydanych  
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po przeprowadzeniu rozprawy, natomiast w 1 przypadku odmówiono wszczęcia 

postępowania. 

W wyniku wydanych rozstrzygnięć, w formie wyroków nakazowych,  157 

obwinionych zostało uznanych winnymi zarzucanych im czynów, z czego wobec  150 

została orzeczona kara grzywny a wobec 2 kara nagany a w 1 przypadku obwiniony 

został uznany za winnego popełnienia wykroczenia, lecz sąd odstąpił od wymierzenia 

kary. W odniesieniu do 4 obwinionych postępowanie zostało umorzone. Łączna kwota 

grzywien, nałożonych na obwinionych o popełnienia wykroczenia wyniosła 453 700 zł. 

 

W porównaniu do roku ubiegłego nieznacznie spadła liczba wniosków o ukaranie 

kierowanych do sądów karnych (w 2012 r. było to 309 wniosków, natomiast w 2013 r.  – 

292). Dalej jednak jest to liczba większa niż w poprzednich latach, z uwagi na to, że 

inspektorzy pracy, biorąc pod uwagę 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.   

 

Postępowanie mandatowe 

W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r. inspektorzy pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Warszawie nałożyli  2 220 mandatów karnych,  na łączną kwotę 

2 688 050 zł. 

 Średnia kwota mandatu wyniosła 1 210 zł. Łączna liczba wykroczeń zawartych 

w mandatach wynosiła 5 567. W okresie sprawozdawczym nie został uchylony żaden 

mandat.  

Najczęściej występujące wykroczenia zawarte w mandatach dotyczyły: 

o nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – 56,7% 

wykroczeń, 

o niewypłacenia wynagrodzenia za pracę – 20,9% wykroczeń, 

o naruszania przepisów o czasie pracy -  10,3% wykroczeń. 

 

Środki wychowawcze 

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. inspektorzy pracy zastosowali 

1013 środków wychowawczych. Łączna liczba wykroczeń zawartych w środkach 

wychowawczych wynosiła 1 571. 

 

** 
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5. Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. inspektorzy pracy skierowali 

do prokuratury 69 zawiadomień o popełnieniu popełnienia przestępstwa dotyczących 85 

czynów.  

Ujawnione przestępstwa najczęściej dotyczyły: 

o udaremniania wykonania czynności służbowych inspektorowi pracy - 

33 przestępstwa 

o narażenia pracowników na niebezpieczeństwo utraty życia lub 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu- 10 przestępstw, 

o składania fałszywych zeznań - 7 przestępstw, 

o złośliwego lub uporczywego naruszenia praw pracowników - 6 

przestępstw, 

o poświadczenia nieprawdy w dokumencie - 4 przestępstwa. 

 

Współpraca z sądami oraz prokuraturą: 

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w prowadzonych przez 

organy ścigania i sądy postępowaniach inspektorzy pracy 164 razy uczestniczyli w 

charakterze świadka oraz 2 inspektorów pracy wystąpiło przed sądem w charakterze 

biegłego. 

Udostępnianie dokumentacji kontrolnej następowało na wniosek: 

o sądu  pracy - 64 razy, 

o sądu karnego – 16 razy 

o policji - 219 razy, 

o prokuratury – 100 razy. 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Warszawie przeprowadzili 21 kontroli na wniosek organów ścigania. 

W dniu 14 listopada 2013 r., w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Płocku, odbyło się 

spotkanie przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie  

z prokuratorami prokuratur rejonowych okręgu płockiego. Spotkanie miało na celu  

podsumowanie dotychczasowej współpracy w zakresie postępowań karnych  

w sprawach dotyczących przestępczości przeciwko osobom wykonującym pracę 

zarobkową.  

Przedmiotem spotkania było także ustalenie nowych zasad współpracy, których 

zadaniem będzie usprawnienie przekazywania przez OIP Warszawa dokumentacji, 

przede wszystkim dotyczącej wypadków przy pracy.  

Kolejną omawianą kwestią były zasady identyfikacji i legitymowania inspektorów 

pracy w trakcie czynności wykonywanych przed organami ścigania na podstawie 

wyłącznie legitymacji służbowej. 

W dniu 28 lutego 2013 r. w  siedzibie Prokuratury Generalnej w Warszawie,  

w ramach współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy oraz Prokuratury, miała miejsce 

wideokonferencja w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy,  

w tym bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie prowadzili przedstawiciele Państwowej 
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Inspekcji Pracy, w tym Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy  

w Warszawie ds. Nadzoru. Spotkanie miało na celu ujednolicenie stanowisk obu 

instytucji w zakresie interpretacji przepisów prawa karnego w odniesieniu  

do przestępstw przeciwko osobom wykonującym prace zarobkową.  

** 

6. Rejestrowanie sporów zbiorowych. 

W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy w Warszawie zgłoszono 54 spory zbiorowe zawierające 71 żądań. 

Ponadto zostało zarejestrowanych 37 pism odnoszących 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: 

1. 16 żądań dotyczyło warunków pracy, 

2. 37 żądań dotyczyło warunków płacy, 

3. 5 żądań dotyczyło świadczeń socjalnych, 

4. 4 żądania dotyczyły praw i wolności związkowych, 

5. 9  żądań  dotyczyło  innych  kwestii  np.: indywidualnych spraw 

pracowniczych; przestrzegania kodeksu pracy w zakresie równego 

traktowania w zatrudnieniu; rezygnacji ze stosowania zatrudnienia 

cywilnoprawnego danej grupy pracowników; wycofania się z planów 

likwidacji stanowisk pracy i zwolnień grupowych; zawarcia paktu gwarancji 

pracowniczych dotyczących zapewnienia zatrudnienia dla wszystkich 

pracowników przez 10 lat; powstrzymania pracodawcy od działań 

skutkujących dezaktywacją zawodową pracowników w wieku 50+; 

ujednolicenie norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. 

 

Na  uwagę  zasługują  zgłoszenia sporów, które wpłynęły od pracodawców 

będących w sporze zbiorowym z kilkoma, a nawet kilkunastoma organizacjami 

związkowymi, a każda z nich przedstawia różne postulaty. W takiej sytuacji zakończenie 

sporu, którego warunkiem jest uzgodnienie wspólnego stanowiska stron, staje się w 

zasadzie niewykonalne. 

Istotną trudność sprawia również ustawowa definicja sporu zbiorowego, odbiegająca  

od potocznego wyobrażenia o tej instytucji prawa pracy. Część postulatów kierowanych 

do pracodawcy przez związki zawodowe nie mieści się w kategoriach  przewidzianych w 

art. 1 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Dlatego też, zdefiniowanie 
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poszczególnych elementów sporu zbiorowego z pewnością ułatwiłoby wybór właściwej 

formy rozwiązania spornych problemów. 

Wśród zarejestrowanych sporów pojawiły się też takie, w których żądania odnoszą 

się do zakazu wypowiadania warunków pracy i płacy oraz umów o pracę z przyczyn nie 

dotyczących pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych 

zasadach rozwiązywania  z  pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących 

pracowników; i jednoczesnego przyznania odszkodowań pracownikom, wobec których 

naruszono gwarancję zatrudnienia. 

Warto również wspomnieć o zgłoszeniach sporów, które wpłynęły od pracodawców, 

u których obowiązuje zakładowy  układ  zbiorowy  pracy.  Dotyczyły one m.in.  podwyżki  

wynagrodzeń i ogólnej poprawy warunków płacy. Jednak spór o podwyżki płac w 

przypadku obowiązywania u pracodawcy zakładowego układu zbiorowego pracy nie 

zawsze będzie sporem uzasadnionym. Uzależnione to będzie od zakresu żądań oraz od 

tego, czy zachodzi konieczność dokonania wypowiedzenia zakładowego układu 

zbiorowego pracy lub innego porozumienia. 

** 

7. Rejestracja układów zbiorowych pracy 

W 2013 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęły łącznie 194 

wnioski o rejestrację oraz o wpis informacji (w całym 2012 r. zostały zarejestrowane 232 

wnioski).    

Dane z 2013 r. wskazują na utrzymującą się tendencję do ograniczania zakresu lub 

wysokości przyznawanych pracownikom świadczeń. Szczególnie jest to widoczne                     

w przypadku układów zawieranych po rozwiązywaniu dotychczasowych układów. Co 

prawda większość rejestrowanych układów przewiduje jeszcze prawo do nagród 

jubileuszowych czy wyższych niż przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami 

odpraw emerytalnych i rentowych, jednak coraz częściej prawo do tych świadczeń 

uzależnia się od zakładowego, zamiast – jak do tej pory- ogólnego stażu pracy.   

Liczba układów zarejestrowanych w 2013r. przewidujących: 

korzystniejsze zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych: brak; 

korzystniejsze zasady wynagradzania za pracę w niedzielę, święta i dni dodatkowo 

wolne od pracy: 1 układ; 

korzystniejsze zasady wynagradzania za pracę w porze nocnej: 2 układy; 

wyższy, niż określony w ustawodawstwie pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego: 3 

układy – w wymiarze 28 dni; dodatkowe 3 dni w roku; 8 dodatkowych dni w roku; 

skrócony wymiar czasu pracy: brak; 

skrócony wymiar czasu pracy w przypadku pracowników zatrudnionych przy 

pracach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia: 1 układ – do 5 

godz. dziennie; 

dodatkowe urlopy dla pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie 

uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia: brak; 

dłuższe niż ustawowe okresy wypowiedzenia: 1 układ; 
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prawo do nagród jubileuszowych: 12 układów; 

korzystniejsze niż przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami odprawy 

emerytalne i rentowe: 10 układów. 

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. 

Nowym problemem z jakim zetknęliśmy się w 2013r. to wniosek o wpis do rejestru 

układów informacji o odstąpieniu od stosowania w części postanowień Zakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy z jednoczesnym wnioskiem o wprowadzenie zmian w ww. 

układzie. W związku z tym, że w 2013r. do rejestru układów została wpisana informacja 

o rozwiązaniu jedynej organizacji związkowej działającej u pracodawcy, przestała istnieć 

jedna ze stron układu. W takim przypadku postanowienia zakładowego układu 

zbiorowego pracy mogą być jedynie stosowane przez pracodawcę. Nie może on 

natomiast wprowadzać jakichkolwiek zmian do treści układu, ponieważ nie istnieje druga 

strona. Zgodnie z art. 24129 § 3 Kodeksu Pracy w razie rozwiązania wszystkich 

organizacji związkowych, które zawarły układ zakładowy pracodawca może odstąpić od 

stosowania układu w całości lub w części po upływie okresu co najmniej równego 

okresowi wypowiedzenia układu. 

** 

8. Postanowienia w sprawie pracy wykonywanej przez dzieci 

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. na Kancelarię Okręgowego Inspektoratu 

Pracy w Warszawie wpłynęło ogólnie 55 wniosków. Podjęto czynności kontrolne 

związane z wydaniem zezwolenia na prace i inne zajęcia zarobkowe dzieci.  

Ogółem przeprowadzono 41 czynności kontrolnych w 13 podmiotach, podczas 

których wydano 155 decyzji pozytywnych, które dotyczyły łącznie 152 dzieci. 

Kontrole przeprowadzono w 5 teatrach oraz w 8 podmiotach prowadzących 

działalność artystyczną, kulturalną lub reklamową. 

Zajęcia zarobkowe dzieci polegają na przykład na: 

 odegraniu ról głównych i epizodycznych (w tym taniec, śpiew, role mówione)  

w  przedstawieniach teatralnych przez  dzieci; 

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

(główni bohaterowie, role epizodyczne); 

 statystowaniu w serialach; 

 udział w filmach reklamowych; 

 występach gimnastycznych (pokazach gimnastycznych i akrobatycznych).  

 

W 2013r. wydano 154 decyzji/zezwoleń na pracę lub wykonywanie innych czynności 

zarobkowych przez dzieci m.in. 39 decyzji dla 1 zgłoszenia. 
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Decyzji/zezwoleń wydano dla 151 dzieci, gdyż dla 3 dzieci wydano zezwolenie na 

podstawie dwóch różnych wniosków obejmujących różne okresy wykonywania przez 

dzieci innych zająć zarobkowych. 

W 2012r. nie wydawano decyzji odmownych.  

W 2012r. nie wpłynął wniosek o cofnięcie wydanego zezwolenia. 

 

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, a w przypadku filmów, seriali, programów telewizyjnych zajęcia zarobkowe 

prowadzone są z zatwierdzonym scenariuszem. W przypadku dzieci biorących udział 

przy realizacji filmów lub seriali, programów telewizyjnych, reklam, pokazach 

gimnastycznych, mają one również zapewnione inne odpowiednie warunki w postaci 

wyżywienia, opieki  

i zapewnienia bezpieczeństwa na planie zdjęciowym. We wszystkich przypadkach 

zadania powierzane dzieciom są dostosowane do wieku i możliwości dziecka. 

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 2013r. podejmowano także inne działania przez inspektorów pracy w celu 

ustalenia czy istnieją jakiekolwiek uwarunkowania uniemożliwiające wydanie zezwolenia 

na pracę dzieci – np. uczestniczenie w próbach do spektakli teatralnych, pokazie 

występach gimnastycznych (pokazach gimnastycznych i akrobatycznych).  

W porównaniu z rokiem 2012 zmniejszyła się ogólna liczba złożonych wniosków na 

wykonywanie pracy / zajęć zarobkowych przez dzieci poniżej 16 roku życia. 
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Wykres nr 1. Wykres ilustrujący ilości podmiotów, wnioskodawców składających 
wnioski w latach 2012 i 2013. 

 

Teatry inne podmioty

 

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

 

przedstawienia teatralne

inne

film fabularny/serial/program

TV

 Wykres nr 3. Wykres kołowy ilustrujący procentowy udział liczby dzieci, których 
dotyczyły zezwolenia na wykonywanie pracy / zajęć zarobkowych przy konkretnych 
projektach, przedsięwzięciach, w stosunku do ogólnej liczby dzieci zgłoszonych przez 
wnioskodawców (inne – udział w filmach reklamowych, występach w cyrku).  

** 

9. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 

W roku 2013 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 

skierowali do właściwych sądów pracy łącznie 35 pozwów o ustalenie istnienia stosunku 

pracy, na rzecz trzydziestu pięciu osób, w tym na rzecz 22 osób wykonujących pracę w 
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warunkach określonych w art. 22 §1 k.p. na podstawie umów cywilnoprawnych – umów 

zlecenia (20 osób), jednej umowy o dzieło oraz jednego kontraktu menadżerskiego, oraz 

na rzecz 13 osób wykonujących pracę w  warunkach określonych w art. 22 §1 k.p. bez 

potwierdzenia na piśmie rodzaju i warunków umowy.  

Powództwa skierowane zostały przeciwko 27 pracodawcom, w tym przeciwko 22 

pracodawcom zatrudniającym osoby na podstawie umowy zlecenia oraz 8 

pracodawcom, którzy zatrudniali osoby „na czarno”, tj. nie zawarli z nimi żadnej umowy.  

W okresie sprawozdawczym sądy rozpatrzyły 11 pozwów skierowanych przez 

inspektorów pracy w roku 2013  

 w przypadku 9 powództw sądy ustaliły istnienie stosunku pracy na rzecz 9 

osób,  

 w tym także na rzecz 5 osób sądy zasądziły wynagrodzenie  za pracę w 

kwocie łącznej 9050 zł. oraz na rzecz 1 osoby sąd zasądził ekwiwalent 

pieniężny za urlop wypoczynkowy w kwocie 689,90 zł. oraz jednej osobie 

sąd nakazał sporządzić i wydać świadectwo pracy 

 w przypadku jednego pozwu strony zawarły ugodę sądową w której nastąpiło 

ustalenie istnienia stosunku pracy 

 w przypadku jednego pozwu sąd umorzył postępowanie na wniosek 

pozwanego pracodawcy i osoby, na rzecz której wniesiono powództwo z 

powodu wcześniej zawartej ugody pozasądowej. 

 W roku 2013 nie wystąpił przypadek wstąpienia inspektora pracy do toczącego się 

przed sądem postępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy.  

Łącznie 24 pozwy o ustalenie stosunku pracy skierowane w 2013r. na rzecz 24 osób 

oczekują  jeszcze na rozstrzygnięcie sądu. 

** 

10. Skargi na postanowienia oraz decyzje OIP w Warszawie 

Skargi wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

W roku 2013 zostało wniesionych w sumie 9 skarg do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie przez pracodawców na decyzje (6 skarg) i 

postanowienia (3 skargi) Okręgowego Inspektora Pracy. W każdej rozstrzygniętej 

sprawie orzeczenie WSA było korzystne dla Okręgowego Inspektora Pracy – w 4 

przypadkach oddalono skargi, w 2 przypadkach skargi zostały odrzucone przez sąd, w 1 

przypadku umorzono postępowanie, natomiast w odniesieniu do 2 skarg postępowanie 

sądowo-administracyjne nie zostało zakończone w 2013 r. 

Zaskarżone decyzje, dotyczyły nałożenia na pracodawcę obowiązków z zakresu bhp 

(wstępne badania lekarskie, ocena ryzyka zawodowego), nałożenia kary pieniężnej z 

tytułu naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym, natomiast postanowienia 

dotyczyły odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia od postanowienia, a 

także nałożenia grzywny w celu przymuszenia.,  
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Ponadto w 1 przypadku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę 

na zarzucane przez stronę niewykonanie przez Okręgowego Inspektora Pracy w 

Warszawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 

lutego 2012 r. Zatem skarga była bezzasadna. 

Skargi wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego  

W roku 2013 do Naczelnego Sądu Administracyjnego zostały wniesione łącznie 3 skargi 

kasacyjne. W związku z nowymi dowodami w sprawie, po wycofaniu skarg - 

postępowanie sądowo-administracyjne zostało umorzone w 2 przypadkach. Jedna 

skarga kasacyjna nie została jeszcze rozpoznana. Skargi dotyczyły odmowy nakazania 

umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w 

szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 

pkt 2 ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, 

poz. 1656 ze zm.).  

*** 

V. ZAŁOŻENIA I KIERUNKI DZIAŁANIA 

Najważniejsze zadania kontrolne w 2014 r.  

Opisane poniżej zadania stanowią jedynie część programu przyjętego do realizacji w 

2014 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 2013 r., bądź z nowych 

zjawisk, które pojawiają się na rynku pracy. 

Tak więc, w 2014 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 

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, 
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 kontrola przestrzegania prawa prac oraz bhp w podmiotach leczniczych, 

 czas pracy, 

 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”, 

 

Po analizie wypadkowości z ostatnich 3 lat, Kierownictwo OIP Warszawa 

zdecydowało, że w 2014 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: 

 ocena stanu przestrzegania prawa pracy w instytucjach finansowych, w tym  

w bankach, 

 Ograniczenie zagrożeń w magazynach wysokiego składowania, 

 Propagowanie wśród rolników prowadzących działalność w zakresie 

szeroko rozumianego sadownictwa i ogrodnictwa – przepisów o ochronie 

pracy  

i legalności zatrudnienia, dotyczących najemnego zatrudniania osób. 

 

W 2014 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie zaplanowano 

przeprowadzenie około 8 100 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 2014 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. 
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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 – 2013 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 2014 r. dalej wykorzystywane i 

niewątpliwie pozwolą na osiągniecie pozytywnych efektów na rynku pracy województwa 

mazowieckiego. 

W roku 2013 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. 


