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Szanowni Państwo, 

niniejszym przedkładam Sprawozdanie z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Warszawie za rok 2022, zawierające rezultaty działalności kontrolno-nadzorczej oraz 
prewencyjno-promocyjnej. Dokument ten jest jednocześnie źródłem wiedzy o stanie 
praworządności w stosunkach pracy na terenie Mazowsza. 

Plan działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie na rok 2022 wynikający z misji 
Państwowej Inspekcji Pracy, której celem jest skuteczne egzekwowania przepisów prawa 
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia, 
został w pełni zrealizowany. 

W 2022 r. inspektorzy pracy przeprowadzili 6 134 kontrole, w trakcie których sprawdzali 
przestrzeganie przez pracodawców i przedsiębiorców przepisów prawa pracy, w tym 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponad połowa kontroli prowadzona była w związku z badaniem 
skarg. Tematyka skarg od lat obejmuje zagadnienia dotyczące głównie sfery wynagrodzeń  
i innych świadczeń pieniężnych należnych pracownikom, stosunku pracy, jak i bezpieczeństwa 
pracy. Naruszenia dotyczące wypłaty, prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia za pracę oraz 
innych świadczeń należnych ze stosunku pracy, w ubiegłym roku sygnalizowało ponad 38% 
skarżących. 

Poprawa stanu ochrony pracy jest możliwa jedynie dzięki konsekwentnemu egzekwowaniu 
przestrzegania przepisów prawa pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dotychczasowe doświadczenie pokazało, że najskuteczniejszym sposobem na poprawę  
w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,  
jest połączenie działań o charakterze kontrolnym i doradczo-prewencyjnym. 

Dziękuję wszystkim pracownikom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie  
za rzetelną pracę i zaangażowanie w wykonywanie zadań. Dziękuję również organizacjom 
związkowym i innym partnerom społecznym, a także urzędom, instytucjom oraz innym 
podmiotom, które z nami współpracowały podczas realizacji naszych zadań. 

 

Andrzej Cegła 

Okręgowy Inspektor Pracy  
w Warszawie 
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Sprawozdanie z działalno ści Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie za 2022 r. 
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Państwowa Inspekcja Pracy sprawuje nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności 
zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Misją Urzędu jest skuteczne egzekwowanie przepisów 
prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, 
poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające  
do zwiększenia poszanowania prawa pracy i eliminowania zagrożeń wypadkowych. Zakres jej 
działania i uprawnień szczegółowo określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej 
Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1614 t.j.). 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi, a nadzór nad nią sprawuje Rada Ochrony 
Pracy, powoływana przez Marszałka Sejmu. Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy 
tworzą: Główny Inspektorat Pracy oraz 16 Okręgowych Inspektoratów Pracy, w ramach których 
funkcjonują 42 oddziały, a także Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora 
Jana Rosnera we Wrocławiu. Państwową Inspekcją Pracy kieruje Główny Inspektor Pracy 
powołany przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Inspektor Pracy wchodzi  
w skład unijnego Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC). 

* 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, obejmujący zakresem swojej właściwości 

terytorialnej obszar województwa mazowieckiego, jest jednym z 16 Okręgowych Inspektoratów 
Pracy działających w ramach struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Kieruje nim 
Okręgowy Inspektor Pracy przy pomocy zastępców. Podstawową rolę w strukturze organizacyjnej 
Okręgowego Inspektoratu Pracy odgrywają samodzielne stanowiska ds. nadzoru i kontroli,  
na których zatrudnieni są pracownicy wykonujący i nadzorujący czynności kontrolne (inspektorzy 
pracy). W strukturze Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie funkcjonuje także pięć 
oddziałów z siedzibami w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie.  

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie 
zatrudnionych było 251 pracowników (250,1 etatów), w tym: 93 pracowników w oddziałach 
terenowych. Na stanowiskach wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne 
zatrudnionych było 177 osób, 11 osób przygotowywało się do wykonywania zadań inspektorskich, 
a 21 osób wspomagało merytorycznie inspektorów pracy realizując inne ustawowe zadania. 
Ponadto, 15 osób wykonywało czynności związane z organizacyjnym wspomaganiem 
inspektorów pracy. Na stanowiskach służb finansowych zatrudnionych było 5 osób, 22 osoby  
na stanowiskach administracyjnych. 

* 



 
Sprawozdanie z działalno ści Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie za 2022 r. 
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Stałym priorytetem działań Państwowej Inspekcji Pracy jest dążenie do osiągnięcia trwałej 
poprawy stanu przestrzegania prawa wobec osób świadczących pracę. Polega to przede 
wszystkim na eliminowaniu lub minimalizowaniu negatywnych tendencji na rynku pracy, takich 
jak: zaniżanie standardów bezpieczeństwa pracy, nadużywanie umów prawa cywilnego kosztem 
praw pracowniczych, nierzetelne rozliczanie czasu pracy, a także niewypłacanie bądź 
nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia. Zgodnie z przyjętym „Programem działania Państwowej 
Inspekcji Pracy na rok 2022”, działania prowadzone w roku sprawozdawczym miały charakter: 

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

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

W roku 2022, rozpoczęto pierwszy etap realizacji strategii ujętych w długofalowym programie 
działań Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022-2024, jako zadań priorytetowych dla 
poszanowania prawa pracy, w tym legalności zatrudnienia oraz ochrony zdrowia i życia osób 
pracujących, realizowanych w formie kompleksowych działań o charakterze kontrolnym  
i prewencyjno-promocyjnym. Działania kontrolne i prewencyjne realizowano w obszarach 
aktywności gospodarczej o najwyższej wypadkowości i najwyższym poziomie zagrożeń 
zawodowych. Wśród realizowanych zadań długofalowych znalazła się 3 letnia kampania 
prewencyjno-kontrolna, skierowana do branży budowlanej, cechującej się najpoważniejszymi 
skutkami wypadków przy pracy oraz dużą liczbą zagrożeń zawodowych. W ramach kampanii 
prowadzono działania prewencyjne oraz kontrolne, mające na celu trwałą poprawę poziomu 
bezpieczeństwa pracy na budowach. Kontrole skoncentrowano przede wszystkim  
na zagadnieniach bhp, ze szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich zagrożeń dla życia lub 
zdrowia pracujących oraz innych nieprawidłowości skutkujących dużą liczbą wypadków przy 
pracy. Prowadzono również kontrole kompleksowe, obejmujące także prawną ochronę pracy  
i legalność zatrudnienia. Uzupełnieniem i wsparciem dla działań kontrolnych, były prowadzone  
w ramach kampanii „Budowa. STOP wypadkom!” działania prewencyjne i promocja 
bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej. Kontrole ukierunkowane na wyegzekwowanie 
stopniowej, systematycznej i trwałej poprawy warunków pracy, prowadzone były również w grupie 
zakładów uwzględnionych w strategii wzmożonego nadzoru, charakteryzujących się dużą liczbą 
osób pracujących w warunkach zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla 
zdrowia, w których szczególnie duże ryzyko wypadkowe i zawodowe wiąże się z niebezpiecznymi 
przekroczeniami norm dla tych czynników oraz wysokimi wskaźnikami wypadkowości. Działania  
o charakterze kontrolno-prewencyjnym, podobnie jak w latach poprzednich, prowadzone były 
także w zakładach, w których występują substancje i mieszaniny niebezpieczne w ilościach 
wskazujących na wysokie ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w tym zwłaszcza  
w branży paliwowej i energetycznej. W ramach strategii kontroli zagrożeń chemicznymi 
czynnikami środowiska pracy, prowadzono kontrole dotyczące ekspozycji pracowników  
na niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia czynniki chemiczne w środowisku pracy, w tym 
sprawdzenie wypełniania przez pracodawców obowiązków nałożonych przez unijne 
rozporządzenia dotyczące chemikaliów, tj. REACH i CLP. Kontynuowano również działania 
kontrolne wynikające z ustawy o produktach biobójczych oraz związane z bezpieczeństwem  
i higieną pracy podczas stosowania tych produktów. Prowadzono także kontrole w zakładach,  
w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, mające  
na celu sprawdzenie poziomu przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych,  
ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym  
lub mutagennym w środowisku pracy oraz eliminację nieprawidłowości w tym zakresie 
prowadzącą do poprawy bezpieczeństwa pracy.  
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W ramach działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w roku 2022 kontrolowano 
zakłady z sektorów i branż charakteryzujących się występowaniem wielu czynników 
niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Prowadzono kontrole w zakładach gospodarki 
komunalnej mające głównie na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracowników 
narażonych m.in. na szkodliwe działanie czynników biologicznych. Realizowano również kontrole 
w zakładach, w których w poprzednich latach miały miejsce wypadki przy pracy (lub zdarzenia 
potencjalnie wypadkowe) związane z wystąpieniem atmosfery wybuchowej. Prowadzono 
czynności kontrolne w sektorze usług leśnych, podczas których inspektorzy pracy sprawdzali 
przygotowanie pracowników do pracy, w tym wyposażenie w środki ochrony indywidualnej 
adekwatne do zagrożeń, posiadanie uprawnień do obsługi pilarki, wyposażenie w niezbędny 
sprzęt pomocniczy na powierzchniach zrębowych i organizację pracy w lesie. W roku 2022 
prowadzono również kontrole, których celem było ograniczanie zagrożeń w zakładach rolnych 
z uwzględnieniem legalności zatrudnienia. Realizowano kontrole dotyczące przestrzegania 
przepisów prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach opieki zdrowotnej. 
Kontrolami w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 
objęto również kopalnie odkrywkowe, a także zakłady zajmujące się usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest. Sprawdzano sposoby organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach  
i instalacjach elektro-energetycznych oraz podczas obsługi serwisowej e-pojazdów 
samochodowych (samochodów elektrycznych i hybrydowych). W roku sprawozdawczym 
realizowano również kontrole związane z bezpieczeństwem pracy podczas magazynowania  
i transportu wewnątrzzakładowego, m.in. z wykorzystaniem wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym oraz kontrole mające na celu przeciwdziałanie dolegliwościom 
mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą. Działania kontrolne dotyczyły również ograniczenia 
zagrożeń zawodowych pracowników wykonujących roboty w zakresie budowy, rozwoju  
i modernizacji sieci kolejowej. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, podczas 
prowadzonych kontroli dokonywano również weryfikacji spełniania przez zakłady nowych 
obowiązków sanitarnych, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2.  

Wśród działań związanych z prawną ochroną pracy, w roku 2022 znalazły się m.in. kontrole 
prawidłowości zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym także kontrole 
przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej, 
ujętych w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Realizowano kontrole dotyczące przestrzegania rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami 
Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy, a także kontrole dotyczące 
przestrzegania przepisów dotyczących pracowniczych planów kapitałowych. Działania kontrolne 
skoncentrowano również na ograniczeniu naruszeń przepisów o czasie pracy oraz wypłacie 
wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Prowadzono również działania kontrolne 
dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy w placówkach oświatowych (przedszkola, 
szkoły podstawowe, zespoły szkół, ośrodki szkolno-wychowawcze), dla których organami 
prowadzącymi są przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego. 

W ramach realizacji zadań ujętych w programie działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 
2022 prowadzono również kontrole stanowiące odpowiedź na najpilniejsze bieżące potrzeby  
w sferze egzekwowania uprawnień pracowniczych i zapewnienia właściwych warunków pracy 
oraz wynikające bezpośrednio z zapisów ustawowych bądź związane z koniecznością stałego 
monitorowania sytuacji w wybranych obszarach ochrony pracy. Prowadzone były  
m.in. kontrole wynikające ze zgłaszanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie skarg 
i wniosków (głównie skarg na pracodawców) oraz związane z badaniem okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy. Prowadzono również zadania obejmujące kontrole legalności zatrudnienia 
obywateli polskich i cudzoziemców, kontrole agencji zatrudnienia i przestrzegania prawa wobec 
pracowników tymczasowych oraz prawidłowości delegowania pracowników na i z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Kontrolami objęto także placówki handlowe w zakresie przestrzegania 
przepisów prawa pracy, w tym o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, 
a także technicznego bezpieczeństwa pracy. Kontrolowano maszyny, urządzenia, środki ochrony 
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indywidualnej, w zakresie ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa po wprowadzeniu ich do 
obrotu lub oddaniu do użytku, ze szczególnym uwzględnieniem maszyn użytkowanych  
w przetwórstwie przemysłowym oraz środki ochrony układu oddechowego. Ponadto inspektorzy 
pracy prowadzili kontrole wyrobów importowanych z krajów trzecich (spoza obszaru UE/EOG  
i Szwajcarii) – na wniosek organów celnych. Jak co roku, prowadzono kontrole zatrudniania  
i warunków pracy osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności 
zawodowej oraz zakładach otwartego rynku pracy, mające na celu m.in. ocenę prawidłowości 
zorganizowania przez pracodawców stanowisk pracy z uwzględnieniem dysfunkcji osób 
reprezentujących tę grupę pracowników. Realizowano również kontrole uwzględnione  
w Programie działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 rok, które dotyczyły przestrzegania 
przepisów bhp przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na hałas i drgania mechaniczne, 
zagrożeń o charakterze publicznym, w tym związanych z pracami budowlanymi, a także 
obowiązków wynikających z ustawy Prawo energetyczne – w zakresie paliw ciekłych. 

Uzupełnieniem prowadzonych działań nadzorczo-kontrolnych są działania prewencyjne, 
promocyjne i edukacyjne, będące równie ważnym obszarem realizowanych przez Państwową 
Inspekcję Pracy zadań ustawowych. W ramach tych działań w roku 2022 realizowano tematy 
będące bezpośrednim wsparciem dla działalności kontrolnej, a także tematy realizowane 
samodzielnie, których zadaniem było kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy w wybranych 
obszarach i docelowych grupach odbiorców. 

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

*** 
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1. Wprowadzenie 

Na terenie objętym nadzorem Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, na dzień 
31 grudnia 2022 r. zarejestrowanych było blisko 1 046,0 tys. podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. W aglomeracji warszawskiej zarejestrowano 751,8 tys. podmiotów 
gospodarczych. Podmioty objęte nadzorem oddziałów terenowych okręgu warszawskiego 
stanowią ok. 28,12% ogólnej ich liczby. 

Struktura zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w układzie organizacyjnym 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie  

 

L.p. Jednostka organizacyjna 
Liczba podmiotów 

(w tys.) 

Liczba podmiotów 

na 1 inspektora 

 Ogółem 1046,0 6,26 tys. 

1. Warszawa 751,8 7,67 tys. 

2. Oddział Radom 90,5 3,94 tys. 

3. Oddział Siedlce 67,2 4,80 tys. 

4. Oddział Ostrołęka 48,7 4,42 tys. 

5. Oddział Płock 46,8 3,90 tys. 

6. Oddział Ciechanów 41,0 4,55 tys. 

W obowiązującej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie strukturze nadzoru 
 na jednego inspektora pracy  wykonującego czynności kontrolne przypada średnio ponad  
6,26 tys. podmiotów gospodarczych .  

Struktura podmiotów gospodarczych według wielko ści zatrudnienia 
W strukturze podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych na terenie woj. mazowieckiego, 
według wielkości zatrudnienia dominują podmioty zatrudniające do 9 pracowników, które stanowią 
95,43%. Druga grupa zatrudnienia (od 10 do 49 pracowników) obejmuje 3,22% podmiotów, 
trzecia (od 50 do 249 pracowników) – 0,89% podmiotów i wreszcie czwarta, w której są 
największe zakłady pracy (powyżej 250 pracowników), obejmuje niespełna 0,46% podmiotów. 
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Struktura zarejestrowanych na terenie woj. mazowiec kiego podmiotów gospodarczych 
według wielko ści zatrudnienia  

 
 

L.p. Wyszczególnienie 
Liczba podmiotów 

(w tys.) 

Liczba podmiotów 

(% ogółu) 

 Ogółem  

w tym o zatrudnieniu: 
1046,0 - 

1. do 9 pracowników 998,1 95,43 

2. od 10 do 49 pracowników 33,7 3,22 

3. od 50 do 249 pracowników 9,3 0,89 

4. ≥ 250 pracowników 4,8 0,46 

* 
2. Działalno ść kontrolna w roku sprawozdawczym 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
przeprowadzili łącznie 6 134 kontrole w 5 133 podmiotach gospodarczych, w których pracowało 
ponad 971,5 tys. osób, przy czym w 439 kontrolach uczestniczyło co najmniej dwóch inspektorów 
- konieczność taka wynikała z wielkości zakładu, bądź złożoności badanej problematyki. Ponadto 
w 865 przypadkach inspektorzy podjęli czynności kontrolne, które nie zostały zaliczone  
jako kontrole przede wszystkim z uwagi na utratę statusu podmiotu podlegającego kontroli.  

* 
Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach zatrudniających do 9 pracowników 

(50,67% objętych kontrolą podmiotów gospodarczych), a następnie odsetek ten zmniejszał  
się do 10,13% przy pracodawcach zatrudniających 250 i więcej pracowników.  

Kontrole przeprowadzone w 2022 r. (wg struktury wie lko ści zatrudnienia) 

Wyszczególnienie Liczba kontroli 
Liczba 

skontrolowanych 
podmiotów  

Liczba pracujących  
w skontrolowanych 

podmiotach 

Liczba zatrudnionych  
w ramach stosunku 

pracy 

OGÓŁEM 

w tym w podmiotach o zatrudnieniu 6 134 5 133 971 569 692 347 

do 9 zatrudnionych 3 454 2 601 9 539 7 502 

od 10 do 49 zatrudnionych 1 345 1 315 29 138 22 504 

od 50 do 249 zatrudnionych 694 697 80 335 60 252 

250 i więcej zatrudnionych 641 520 852 557 601 816 
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Podmioty skontrolowane w 2022 r. (wg struktury wiel kości zatrudnienia) 

 

Biorąc pod uwagę strukturę branżową, podobnie jak w ubiegłym roku najczęściej 
kontrolowanymi podmiotami były prowadzące działalność w zakresie: 

• handlu i napraw (22,61% przeprowadzonych kontroli), 
• budownictwa (19,94% przeprowadzonych kontroli), 
• przetwórstwa przemysłowego (10,78% przeprowadzonych kontroli). 

 

Podczas kontroli tych podmiotów wydano najwięcej decyzji (77,31% ogółu decyzji,  
w tym 92,91% wszystkich wydanych decyzji wstrzymujących pracę, 90,28% wydanych decyzji 
skierowujących pracowników do innych prac, 84,24% wydanych decyzji wstrzymujących 
eksploatację maszyn oraz 64,29% wydanych decyzji płatniczych), a także ok. 46% wszystkich 
wniosków ujętych w wystąpieniach i 39,39% wszystkich poleceń wydanych podczas 
prowadzonych kontroli, mających na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem. 

* 

Zakres ujawnionych nieprawidłowo ści w poszczególnych zakładach w latach 2019 – 2022 

Liczba stwierdzonych nieprawidłowości 0-2 3-8 9-15 powyżej 15 

Odsetek ogółu skontrolowanych zakładów w 2022 r. 46% 28% 16% 11% 

Odsetek ogółu skontrolowanych zakładów w 2021 r. 48% 28% 14% 9% 

Odsetek ogółu skontrolowanych zakładów w 2020 r. 52% 27% 13% 9% 

Odsetek ogółu skontrolowanych zakładów w 2019 r. 43% 30% 16% 11% 

* 

W roku 2022 wydano ogółem ponad 15,4 tys. decyzji (w porównaniu z rokiem 2021 nastąpił 
wzrost o 10,96%) oraz ponad 19,1 tys. wniosków w wystąpieniach (tj. o 4,04% więcej niż w roku 
2021). Wzrosła również liczba poleceń wydanych w trakcie kontroli (w porównaniu z rokiem 2021, 
więcej o 33,00%). W roku 2022 nałożono o 13,36% więcej mandatów niż w roku ubiegłym, 
wzrosła również liczba wniosków do sądu – o 36,45% więcej wniosków w porównaniu do roku 
2021.  
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Porównanie podstawowych działa ń kontrolnych w latach 2019-2022  

Wyszczególnienie 2022 r. 2021 r. 2020 r. 2019 r. 

Liczba przeprowadzonych kontroli 6 134 6 496 7 006 7 843 

Liczba kart ZN (podjęte czynności 
niezakwalifikowane jako kontrole) 

865 952 828 986 

Liczba wydanych decyzji 15 414 13 891 16 797 20 718 

Liczba decyzji wstrzymujących 748 529 619 855 

Liczba decyzji skierowujących 144 122 122 153 

Liczba wniosków w wystąpieniach 19 163 18 419 17 161 22 588 

Liczba poleceń 528 397 404 503 

Liczba nałożonych mandatów 2 019 1 781 1 712 2 332 

Kwota grzywny (w tys.) 2 479 2 083 2 040 2 784 

Liczba wniosków do sądu 146 107 89 120 

* 

3. Decyzje inspektorów pracy wydane w wyniku kontro li 

W 2022 r., w celu usunięcia zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących wypłaty 
wynagrodzenia za pracę lub innych świadczeń należnych pracownikom, inspektorzy pracy wydali 
ogółem 15 414 decyzji , w tym 14 361 decyzji dotyczących bhp i 1 053 decyzje płacowe.  

Ponad połowa decyzji wydanych w wyniku ujawnionych w trakcie kontroli nieprawidłowości 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, podlegała natychmiastowemu wykonaniu. 

W związku ze stwierdzeniem występowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracujących, 
inspektorzy pracy wydali 748 decyzji wstrzymania prac, w 1 przypadku nakazano wstrzymanie 
działalności, a 144 decyzjami skierowano do innych prac 277 pracowników. Ponadto w ramach 
przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 368 decyzji wstrzymujących eksploatację 
maszyn oraz 170 decyzji zakazujących wykonywania prac. Wydano również 7 834 decyzje, 
którym na podstawie art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego nadano rygor 
natychmiastowej wykonalności. W 29 przypadkach wydano pracodawcom decyzje nakazujące 
ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Wydano także 26 decyzji nakazujących 
wykonanie badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy. 

Struktura wydanych decyzji 

 

* 
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4. Decyzje dotycz ące wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia 
Prowadzone w 2022 r. kontrole, wykazały w kontrolowanych podmiotach szereg 

nieprawidłowości dotyczących wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. 
W sytuacjach, gdy niewypłacone wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenie należne 
pracownikowi za pracę miało charakter bezsporny, inspektorzy pracy wydali 1 053 (o 6,80% 
więcej niż w roku 2021) decyzji nakazujących wypłatę 5 579 pracownikom należnych świadczeń, 
na łączną kwotę 17 977 153,46 zł (kwota wyższa o 58,94% niż w roku ubiegłym). W pozostałych 
przypadkach ujawnione uchybienia regulowano w trybie wystąpień kierowanych do 
pracodawców. Biorąc pod uwagę strukturę branżową, najwięcej decyzji nakazujących wypłatę 
wynagrodzenia i innych świadczeń wydano w podmiotach prowadzących działalność w zakresie 
przetwórstwa przemysłowego (26,40% decyzji), handlu i napraw (22,03% decyzji), budownictwa 
(15,86% decyzji), usług administrowania (9,88% decyzji) oraz transportu i gospodarki 
magazynowej (7,22% decyzji). 

Struktura wydanych decyzji – podmioty wg. wielko ści zatrudnienia 

 

* 

5. Odwołania od decyzji organów Pa ństwowej Inspekcji Pracy 

W 2022 r., do Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie wniesiono 66 odwołań od decyzji 
organów PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, a także 1 zażalenie  
od postanowienia organu PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. 

W 1 przypadku przedmiotem odwołania była decyzja płacowa, w 7 przypadkach  
– rozstrzygnięcia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zaskarżono także 58 decyzji 
wydanych z zakresu postępowania w przedmiocie wpisania pracowników do ewidencji 
pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

W wyniku przeprowadzonych postępowań odwoławczych Okręgowy Inspektor Pracy  
w Warszawie utrzymał w mocy 1 decyzję z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, a także  
1 decyzję o charakterze placowym oraz 2 decyzje z zakresu postępowania w przedmiocie 
wpisania pracowników do ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze. 

W przypadku 1 rozstrzygnięcia organu I instancji, uchylona została decyzja z dziedziny 
bezpieczeństwa i higieny pracy w całości i umorzono postępowanie organu I instancji. Ponadto 
Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie postanowił w 4 przypadkach tj. po rozpatrzeniu  
4 odwołań od decyzji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, o uchyleniu przedmiotowych 
decyzji w części i orzeczeniu w tym zakresie. 

W 56 przypadkach organ odwoławczy postanowił o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości  
i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (55 decyzji z zakresu 
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postępowania w przedmiocie wpisania pracowników do ewidencji pracowników wykonujących 
pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 1 decyzja z zakresu bhp). 

W 1 przypadku Organ II instancji wydał na podstawie art. 134 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania.  

W powyższym przypadku została zaskarżona decyzja z zakresu postępowania  
w przedmiocie wpisania pracowników do ewidencji pracowników wykonujących pracę  
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie wydał również 1 postanowienie o utrzymaniu  
w mocy postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych przez inspektora pracy, wydanego 
w wyniku rozpatrzenia przez OIP wniesionego zażalenia od postanowienia organu PIP 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. 

* 
6. Skargi na decyzje organów Pa ństwowej Inspekcji Pracy 

W 2022 r. zostały wniesione 2 skargi na decyzje Okręgowego Inspektora Pracy utrzymujące 
w mocy nakazy wydane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny rozpatrzył przedmiotowe skargi i wydał dwa orzeczenia w których oddalił 
przedmiotowe skargi: wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie z 18.11.2022 r.  
(sygn. akt II SA/Wa 580/22), wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  
z 19.10.2022 r. (sygn. akt II SA/Wa 474/22). Przedmiotowe orzeczenia nie są prawomocne. 

W 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniesiono 10 skarg  
na postanowienia Okręgowego Inspektora Pracy (skargi zwrócone do WSA przez NSA na skutek 
uchylenia postanowień WSA wydanych w przedmiecie rozpatrzenia przedmiotowych skarg).  
We wszystkich przypadkach skargi zostały wniesione na postanowienia Okręgowego Inspektora 
Pracy wydane w przedmiocie utrzymania w mocy postanowień inspektorów pracy  
o kontynuowaniu czynności kontrolnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
rozpatrzył w roku 2022 r. 7 skarg, które dotyczyły postanowień Okręgowego Inspektora Pracy 
wydanych w przedmiocie utrzymania w mocy postanowień inspektorów pracy o kontynuowaniu 
czynności kontrolnych – 6 orzeczeń sądu było korzystne dla Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Warszawie, gdyż sąd w każdym przypadku spośród 6 rozpoznanych spraw – oddalił skargę.  
W jednym przypadku sąd stwierdził nieważność zaskarżonego postanowienia Okręgowego 
Inspektora Pracy. W 2022 r. nie zostały rozpoznane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Warszawie jeszcze 3 skargi na postanowienia Okręgowego Inspektora Pracy. 

Należy zauważyć, iż w 2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
została wniesiona skarga, w której zarzucono bezczynność oraz przewlekłość Okręgowego 
Inspektora Pracy w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji 
publicznej zgodnie z wnioskiem z 20.07.2022 r. Przedmiotowa skarga nie została rozpoznana 
przez sąd w 2022 r.  

Ponadto 1 skarga na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy utrzymującą w mocy decyzję 
inspektora pracy o nałożeniu kary pieniężnej w transporcie została wniesiona w 2021 r. 
Przedmiotowa skarga została rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Warszawie w 2022 r.. W powyższym przypadku postępowanie administracyjne i sądowo-
administracyjne zostało zainicjowane przez pracodawcę, który wniósł skargę do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy wydaną w przedmiocie 
utrzymania w mocy decyzji inspektora pracy o nałożeniu kary pieniężnej w transporcie. Wskazana 
powyżej skarga została rozpoznana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, który w wyroku  
z 4.01.2022 r. (sygn. akt VIII SA/Wa 896/21) oddalił przedmiotową skargę. 

Ponadto WSA w Warszawie w 2022 r. rozpoznał 13 skarg na postanowienia Okręgowego 
Inspektora Pracy, które zostały wniesione w 2021 r. W 12 przypadkach skargi zostały wniesione 
od postanowień Okręgowego Inspektora Pracy wydanych w przedmiocie utrzymania w mocy 
postanowień inspektorów pracy o kontynuowaniu czynności kontrolnych, natomiast w 1 przypadku 
przedmiotem skargi było postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy o uchybieniu terminu do 
wniesienia odwołania przez stronę.  
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W przypadku tych 12 skarg, które dotyczyły postanowień Okręgowego Inspektora Pracy 
wydanych w przedmiocie utrzymania w mocy postanowień inspektorów pracy o kontynuowaniu 
czynności kontrolnych – każde z orzeczeń sądu było korzystne dla Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Warszawie, gdyż sąd w każdym przypadku spośród 12 rozpoznanych spraw – odrzucił 
skargę. W przypadku skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy o uchybieniu 
terminu do wniesienia odwołania przez stronę, sąd postanowił uchylić zaskarżone postanowienie 
Okręgowego Inspektora Pracy w wyroku z 6.10.2022 r. (sygn. akt II SA/Wa4114/21). Okręgowy 
Inspektor Pracy w Warszawie wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
od powyższego rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 
W 2022 r., do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie zostało wniesionych  

15 skarg kasacyjnych od postanowień Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,  
w których sąd odrzucił skargi wniesione przez stronę na postanowienia Okręgowego Inspektora 
Pracy wydane w przedmiocie utrzymania w mocy postanowień inspektorów pracy  
o kontynuowaniu czynności kontrolnych. Spośród 15 skarg kasacyjnych, 10 skarg zostało 
rozstrzygniętych przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w swoich orzeczeniach uchylił 
postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co skutkowało przekazaniem  
do ponownego rozpatrzenia skarg przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.  

Należy zauważyć, iż po ponownym rozpatrzeniu 7 skarg przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny, w 6 przypadkach sąd oddalił skargi, natomiast tylko w jednym przypadku  
– skarga została uwzględniona, 3 skargi nie zostały rozpoznane przez Wojewódzki Sąd 
Administracyjny do końca 2022 r.  

Ponadto w 2022 r. skargę kasacyjną od rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego wniósł Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie. W tym przypadku sprawa 
dotyczyła skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy o uchybieniu terminu do 
wniesienia odwołania przez stronę. Po rozpatrzeniu przedmiotowej skargi, sąd postanowił uchylić 
zaskarżone postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w wyroku z 6.10.2022 r. (sygn. akt  
II SA/Wa4114/21), który to wyrok został zaskarżony skargą kasacyjną przez Okręgowego 
Inspektora Pracy w Warszawie. Do końca 2022 r. skarga kasacyjna Okręgowego Inspektora 
Pracy nie została rozpoznana przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.  

W 2019 r. została wniesiona przez pracodawcę skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, która nie została rozpoznana w latach: 2019 r. - 2021 r. W powyższym 
przypadku postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne zostało zainicjowane przez 
pracodawcę, który wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie  
na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy wydaną w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji 
organu I instancji o nałożeniu obowiązków z zakresu bhp. Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Warszawie wyrokiem oddalił skargę pracodawcy (Sygn. akt II SA/Wa 1010/18).  
Od przedmiotowego wyroku pracodawca wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie. W wyroku z 7.07.2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 
skargę kasacyjną wniesioną przez pracodawcę (sygn. akt III OSK 1343/21). 

W 2021 r. została wniesiona do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga 
kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3.11.2021 r. 
(sygn. II SA/Wa 3080/21). W przedmiotowym postanowieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny 
odrzucił skargę wniesioną przez stronę na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy wydane 
w przedmiocie utrzymania w mocy postanowienia inspektora pracy o kontynuowaniu czynności 
kontrolnych. W 2022 r. powyższa skarga kasacyjna została rozpoznana przez Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warszawie, który uchylił orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ponownie rozpatrzył przedmiotową skargę  
i w wyroku z 25.08.2022 r. (sygn. akt 936/22) oddalił skargę pracodawcy. Powyższe 
rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zostało ponownie zaskarżone przez 
pracodawcę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do 31.12.2022 r. przedmiotowa skarga 
kasacyjna nie została rozpoznana przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

* 
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7. Egzekucja administracyjna 
Państwowa Inspekcja Pracy, od 2001 r. prowadzi egzekucję administracyjną obowiązków 

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, 
a także innych świadczeń ze stosunku pracy przysługujących pracownikowi - nakładanych 
w drodze decyzji inspektorów pracy. 

W 2022 r. inspektorzy pracy w związku ze stwierdzeniem niewykonania 342 decyzji wydali 
ogółem 50 upomnień, w których wzywano 48 pracodawców do wykonania nałożonego nakazem 
obowiązku - z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, w tym: 

• 30 upomnień wydano w związku z niewykonaniem 243 decyzji płacowych, 
• 20 upomnień wydano w związku z niewykonaniem 99 decyzji związanych 

z bezpieczeństwem i higieną pracy. 
Efekt przyniosło 9 upomnień, w wyniku których zrealizowano ogółem 20 decyzji (17 decyzji  

z zakresu bhp i 3 decyzje płacowe). 
W wyniku ustaleń kontroli sprawdzających wykonanie decyzji ujętych w upomnieniach,  

w 6 przypadkach wszczęto egzekucję administracyjną (6 odrębnych postępowań), doręczając 
zobowiązanym tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji obowiązków o charakterze 
niepieniężnym (w 5 przypadkach –  sprawy wszczęto z powodu niewykonania 14 decyzji 
płacowych, w 1 przypadku – wskutek niewykonania 2 decyzji z zakresu bezpieczeństwa  
i higieny pracy). Tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji obowiązków o charakterze 
niepieniężnym skierowano do 6 zobowiązanych (w tym do 5 różnych pracodawców). 

W okresie sprawozdawczym 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie 
wszczęto 6 postępowań egzekucyjnych.  

W 2022 r. zobowiązani nie wnosili zarzutów do tytułów wykonawczych.  
Jednocześnie w roku 2022 r. (w dniu 19.01.2022 r.) został rozpatrzony zarzut  

z dnia 16.12.2021 r. wniesiony przez zobowiązanego w dniu 23.12.2021 r., rozpatrzony  
z rozstrzygnięciem uwzględnienia zarzutu, na podstawie art. 34 §4 w związku z art. 59 §1 pkt 1  
i pkt 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. 

W 2022 r. nałożono na zobowiązanych 8 grzywien w celu przymuszenia do wykonania 
obowiązków, na łączną kwotę 45 000,00 zł  (7 grzywien – na kwotę 40 000,00 zł – dotyczyło 
obowiązków płacowych, 1 [5 000,00 zł] obowiązków z zakresu bhp).  

W roku 2022 zobowiązani nie składali zażaleń na postanowienia w sprawie nałożenia 
grzywny w celu przymuszenia. Jednocześnie w roku 2022 (w dniu 19.01.2022 r.) rozpatrzone 
zostało zażalenie z dnia 16.12.2021 r., wniesione przez zobowiązanego na postanowienie  
o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w wysokości 6 000,00 zł, rozpatrzone  
z rozstrzygnięciem uchylenia zaskarżonego postanowienia. 
Zaskarżając postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia, zobowiązany wniósł  
o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości, wskazując na naruszenie przepisów ustawy  
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,  
tj.: wszczęcie egzekucji i nałożenie grzywny w celu przymuszenia w sytuacji, gdy w tytule 
wykonawczym błędnie określono zobowiązanego,  tj. wskazano jego błędny numer NIP i numer 
REGON,  niezbadanie przez organ dopuszczalności egzekucji oraz prowadzenie egzekucji  
w sytuacji, gdy błędnie określono zobowiązanego a obowiązek zapłaty wynagrodzenia określony 
w tytule wykonawczym nie jest wymagalny wobec odroczenia jego wykonania przez wierzyciela  
/ pracownika. Organ II instancji rozpatrując zaskarżone postanowienie o nałożeniu grzywny w celu 
przymuszenia stwierdził, iż zaistniały przesłanki do umorzenia postępowania egzekucyjnego. 
Postanowieniem organu II instancji z dnia 19.01.2022 r. uchylone zostało w całości  
– na podstawie art. 138 §1 pkt 2 w związku z art. 144 Kpa  – zaskarżone postanowienie z dnia 
07.12.2021 r. o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w wysokości 6 000,00 zł. Rozstrzygnięcie 
takie oznaczało uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, tj. uchylenie nałożonej grzywny 
w celu przymuszenia. A zatem, wskutek rozpatrzonego w 2022 r. zażalenia złożonego przez 
zobowiązanych uchylono grzywnę w celu przymuszenia w kwocie 6 000,00 zł, nałożoną  
 w związku z niewykonaniem obowiązków płacowych.  
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Ponadto, w 2022 r. umorzono w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie - na 
podstawie art. 59 §1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – 46 postępowań 
egzekucyjnych, z których 4 dotyczyły obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
natomiast 42 – obowiązków o charakterze płacowym, co skutkowało uchyleniem 46 grzywien w 
celu przymuszenia na kwotę 353 500,00 zł ogółem oraz umorzeniem kosztów egzekucyjnych tych 
postępowań (łączna kwota umorzonych opłat / kosztów egzekucyjnych wyniosła 3 482,00 zł.). 

We wszystkich 46 przypadkach postępowanie egzekucyjne umorzono wskutek zaistnienia 
przesłanki określonej w art. 59 §1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji, tj. wskutek niewykonalności obowiązku o charakterze 
niepieniężnym (przed nowelizacją ustawy: jeżeli obowiązek nie jest wymagalny, został umorzony 
lub wygasł z innego powodu albo jeżeli obowiązek nie istniał). 

Dodatkowo, w 23 na 46 przypadków postępowania egzekucyjne zostały umorzone przez 
organ Państwowej Inspekcji Pracy w następstwie umorzenia postępowania egzekucyjnego - na 
podstawie art. 59 §3 w związku z art. 59 §2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
- przez naczelnika urzędu skarbowego, do którego skierowane zostały przez organ Państwowej 
Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie tytuły wykonawcze celem 
ściągnięcia zgłoszonych należności, tj. w związku ze stwierdzeniem przez naczelnika urzędu 
skarbowego bezskuteczności egzekucji oraz stwierdzeniem, że w postępowaniu egzekucyjnym 
nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. 

W kolejnych 9 przypadkach, urzędy skarbowe zakończyły prowadzenie czynności 
egzekucyjnych wobec braku możliwości przeprowadzenia skutecznych czynności egzekucyjnych 
przez naczelników urzędów skarbowych. 

W przypadku 10 zobowiązanych postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez organ 
Państwowej Inspekcji Pracy w związku z uprzednim umorzeniem postępowania egzekucyjnego 
przez komornika sądowego, do którego przekazane zostały akta spraw w związku ze zbiegiem 
egzekucji administracyjnej i sądowej oraz wyznaczeniem przez sądy rejonowe komornika 
sądowego jako organu do prowadzenia egzekucji łącznej. 

W 3 przypadkach (dotyczy jednego zobowiązanego i trzech odrębnych postępowań 
egzekucyjnych) postępowania egzekucyjne zostały umorzone w związku z postanowieniem sądu 
rejonowego początkowo o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego, postępowania 
restrukturyzacyjnego podmiotu, następnie – o otwarciu postępowania sanacyjnego.  

W jednym przypadku postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w związku  
z zatwierdzeniem układu, na mocy którego wierzytelności zobowiązanego zostały zredukowane  
o 40 % oraz ustaleniem dokonywania przez zobowiązanego spłat zadłużenia w ratach. 

A zatem, w wyniku umorzenia na podstawie art. 59 §1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji 46 postępowań egzekucyjnych uchylono grzywny w celu przymuszenia w łącznej 
kwocie 353 500,00 zł ogółem oraz umorzeniem kosztów egzekucyjnych tych postępowań (na 
kwotę 21 000,00 zł [uchylone grzywny nałożone w związku z niewykonaniem obowiązków  
z zakresu bhp] oraz 332 500,00 zł [nałożone i uchylone grzywny dotyczące obowiązków 
płacowych]). 

W 2022 r., w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie umorzono – na podstawie  
art. 125 §1 i §2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – w związku  
ze stwierdzeniem wykonania przez zobowiązanych obowiązku określonego w tytule 
wykonawczym oraz z wnioskami zobowiązanych w sprawie – 2 grzywny w celu przymuszenia, 
wydając 2 postanowienia w sprawie umorzenia grzywny w celu przymuszenia, z rozstrzygnięciem 
umorzenia grzywny w celu przymuszenia. W jednym przypadku grzywna w celu przymuszenia  
(w kwocie 5 000,00 zł) została umorzona w związku z wykonaniem przez zobowiązanego 
obowiązku z zakresu bhp, w drugim przypadku – w związku z wykonaniem obowiązków 
płacowych – umorzono grzywnę w wysokości 7 000,00 zł. A zatem, w związku ze stwierdzeniem 
wykonania obowiązku wskazanego w tytule wykonawczym, biorąc pod uwagę wnioski stron  
w sprawie, umorzono w 2022 r. 2 grzywny w celu przymuszenia w łącznej kwocie 12 000,00 zł. 
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Tytuły wykonawcze stosowane w egzekucji nale żności pieni ężnych 

Wyszczególnienie 

Tytuły wykonawcze przekazane do urz ędów skarbowych 

ogółem 

w tym dotycz ące 

grzywien w celu 
przymuszenia 

opłat  
za wydanie 

postanowie ń  
o nało żeniu 

grzywien 

kosztów 
upomnie ń 

2022r. 
liczba 14 6 4 4 

kwota  41 327,20 41 000,00 zł 272,00 zł 55,20 zł 

2021r. 
liczba 40 12 12 16 

kwota  110 501,60 zł 109 500,00 zł 816,00 zł 185 

2020r. 
liczba 42 15 12 15 

kwota  95 990,00 zł 95 000,00 zł 816,00 zł 174,00 zł 

2019r. 
liczba 42 13 10 19 

kwota  110 900,40 zł 110 000,00 zł 680,00 zł 220,40 zł 

Kwoty wyegzekwowane przez urz ędy skarbowe 

2022r. 127,54 111,54 zł --- 16,00 zł 

2021r. 13 790,11 zł 13 528,11 zł 204,00 zł 58,00 zł 

2020r. 73 003,90 zł 72 365,50 zł 476,00 zł 162,40 zł 

2019r. 27 821,33 zł 27 447,33 zł 342,00 zł 32,00 zł 

W zakresie poziomu ściągalności przez organy egzekucyjne w 2022 r. należności 
zgłoszonych do urzędów skarbowych na postawie tytułów wykonawczych wystawianych przez 
inspektora pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, zauważalny jest znaczny spadek, 
zarówno w stosunku do roku ubiegłego, kiedy to urzędy skarbowe wyegzekwowały łącznie 
13 790,11 zł, a zwłaszcza do roku 2020, kiedy to urzędy skarbowe dokonały ściągnięcia 
należności na kwotę  około 73 000 zł ogółem. 

Ponadto, należy nadmienić, iż w okresie sprawozdawczym 2022 r., w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Warszawie wydano 42 decyzje o nałożeniu kar pieniężnych w transporcie 
drogowym w łącznej kwocie 106 650,00 zł (żadna z kar pieniężnych nie została rozłożona na 
raty). Żaden z pracodawców, na którego nałożona została kara pieniężna w transporcie 
drogowym nie wnosił odwołania od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej. Wpłat z tytułu nałożonych 
w 2022 r. kar pieniężnych w transporcie drogowym dokonało 42 pracodawców na kwotę 
106 650,00 zł.  

W 2022 r. wystawiono 2 upomnienia dotyczące kar pieniężnych w transporcie drogowym 
nałożonych w 2021 r. (koszty upomnienia wyniosły 32,00 zł łącznie, natomiast kwota upomnień  
– 16 100,00 zł ogółem). W 1 przypadku koszty upomnień w kwocie 16,00 zł oraz kwota upomnień,  
tj. kara pieniężne w kwocie 4 100,00 zł została przez zobowiązanego wpłacone. W kolejnym 
przypadku, należności określone w upomnieniu, tj. koszty upomnienia w wysokości 16,00 zł 
i kwota upomnienia (kara pieniężna w wysokości 12 000,00 zł), zostały – w celu ich ściągnięcia  
– zgłoszone do naczelnika urzędu skarbowego (organ egzekucyjny w ww. przypadku umorzył 
postanowieniem z dnia 30.09.2022 r. prowadzone postępowanie egzekucyjne wskazując na brak 
majątku zobowiązanego, środków pieniężnych oraz innych wierzytelności umożliwiających 
podjęcie skutecznych czynności egzekucyjnych mających na celu wyegzekwowanie 
dochodzonych zaległości, tj. na  bezskuteczność egzekucji).   

Pomimo wysokiej ściągalności w 2022 r. – na skutek bezpośrednich wpłat  dokonanych przez 
pracodawców – należności z tytułu kar pieniężnych w transporcie drogowym oraz wpłat z tytułu 
kosztów upomnień, nadal bardzo niska jest ściągalność należności zgłaszanych do naczelników 
urzędów skarbowych lub przekazanych do komorników sądowych (w przypadku zbiegu egzekucji 
administracyjnej i sądowej oraz wyznaczeniem do prowadzenia egzekucji komornika sądowego). 
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Podsumowując, niska ogólnie tak w 2022 r., jak i w latach ubiegłych, ściągalność przez 
organy egzekucyjne (naczelników urzędów skarbowych lub komorników sądowych) zgłaszanych 
należności, zwłaszcza grzywien w celu przymuszenia, pomimo nieznacznego wzrostu w 2020 r., 
spowodowana jest względami ekonomicznymi zobowiązanych, co nie pozostaje bez wpływu na 
prowadzone postępowania i w wielu przypadkach prowadzi w konsekwencji do umarzania przez 
organy egzekucyjne (naczelników urzędów skarbowych / komorników sądowych) postępowań 
egzekucyjnych prowadzonych do majątku zobowiązanych, w szczególności wskutek stwierdzenia 
bezskuteczności egzekucji, najczęściej z powodu braku majątku zobowiązanego podlegającego 
zajęciu, z którego organ egzekucyjny mógłby skutecznie prowadzić postępowanie egzekucyjne 
oraz generowania – przy braku majątku zobowiązanego – dodatkowych wydatków, co narusza 
zasadę celowości i gospodarnego prowadzenia egzekucji. Organy egzekucyjne umarzając 
postępowania egzekucyjne, wskazują najczęściej jako powód umorzenia postępowania: brak 
możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji, brak majątku podlegającego zajęciu, z którego 
organ egzekucyjny mógłby skutecznie prowadzić postępowanie egzekucyjne, niekiedy na brak 
siedziby zobowiązanego. A zatem, przyczyna niskiej ściągalności należności zgłaszanych przez 
organy  Państwowej Inspekcji Pracy nie leży po stronie organów Państwowej Inspekcji Pracy, 
które w egzekucji należności pieniężnych występują wyłącznie w roli wierzyciela i nie mają 
wpływu na prowadzenie przez organy egzekucyjne skutecznej egzekucji zgłoszonych należności.   

* 

8. Wyst ąpienia i wnioski inspektorów pracy 

W związku z nieprzestrzeganiem przepisów prawa pracy, inspektorzy pracy skierowali 
19 163 wnioski (o 4,04% więcej w porównaniu z rokiem 2021), które zostały zawarte w 3 687 
wystąpieniach. Wystąpienia i zawarte w nich wnioski skierowane były do 3 649 pracodawców 
(66,43% wszystkich pracodawców objętych kontrolami). Wydanymi wnioskami regulowano 
głównie zagadnienia prawnej ochrony pracy, w tym nieprawidłowości dotyczące wynagrodzeń  
za pracę i innych świadczeń należnych pracownikom, czasu pracy, stosunku pracy czy urlopów 
pracowniczych. Wnioskami regulowano również zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, przy 
czym środek ten traktowany był przez inspektorów pracy z reguły jako środek profilaktyczny.  

Struktura skierowanych wniosków w wyst ąpieniach  
– podmioty do których kierowano wnioski w wyst ąpieniach wg. wielko ści zatrudnienia 
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Mając na uwadze strukturę branżową, wnioski w wystąpieniach najczęściej kierowano do 
podmiotów prowadzących działalność w zakresie: 

• handlu i napraw (19,28% wszystkich skierowanych wniosków), 
• transportu i gospodarki magazynowej (15,22% wszystkich skierowanych wniosków), 
• budownictwa (14,60% wszystkich skierowanych wniosków), 
• przetwórstwa przemysłowego (12,11% wszystkich skierowanych wniosków), 
• administrowania i działalności wspierającej (9,15% wszystkich skierowanych wniosków), 
• zakwaterowania i usług gastronomicznych (5,46% wszystkich skierowanych wniosków). 

* 
9. Polecenia 

Korzystając z uprawnienia do wydawania kontrolowanym pracodawcom ustnych poleceń 
dotyczących nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy, które mogły zostać usunięte 
w czasie trwania kontroli lub niezwłocznie po ich zakończeniu, w 2022 r. inspektorzy pracy wydali 
528 poleceń (o 33,00% więcej niż w roku 2021). Wydawane polecenia dotyczyły między innymi 
nieprawidłowości z zakresu stosunku pracy oraz wynagrodzeń i innych świadczeń należnych 
pracownikom. Realizując polecenia pracodawcy wypłacili pracownikom należne wynagrodzenia 
i inne świadczenia w łącznej kwocie 14 276 146,23 zł.  

W roku 2022 polecenia najczęściej wydawano w podmiotach prowadzących działalność  
w zakresie: 

• handlu i napraw (22,73% wszystkich wydanych poleceń), 
• usług administrowania (14,20% wszystkich wydanych poleceń), 
• transportu i gospodarki magazynowej (11,17% wszystkich wydanych poleceń), 
• budownictwa (8,71% wszystkich wydanych poleceń), 
• przetwórstwa przemysłowego (7,95% wszystkich wydanych poleceń), 
• opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (6,44% wszystkich wydanych poleceń). 

 
Struktura wydanych polece ń 

– podmioty w których wydawano polecenia wg. wielko ści zatrudnienia 

 

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

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w 2022 r., inspektorzy pracy ujawnili 6 195 
wykroczeń wobec 2 984 osób tj. o 11,86 % więcej popełnionych wykroczeń w porównaniu  
z rokiem ubiegłym (w 2021 r. inspektorzy pracy ujawnili 5 537 wykroczeń wobec 2 753 
osób, a w 2020 r. - 5 424 wykroczeń wobec 2 626). 

Następstwem stwierdzonych nieprawidłowości było skierowanie przez inspektorów 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 153 wniosków o ukaranie do sądu, nałożonych 
zostało 2 019 mandatów na łączną kwotę 2 479 110 zł oraz wydano 816 środków 
wychowawczych. 

Wykroczenia dotyczyły najczęściej:  
• nieprzestrzegania przepisów lub zasad BHP (art. 283 §1 kp) - 2616 wykroczeń (w 2021 r. 

- 2322 wykroczeń), 
• niewypłacenia lub nieterminowego wypłacenia wynagrodzenia za pracę oraz innych 

świadczeń ze stosunku pracy (art. 282 §1 pkt 1 kp) - 1 364 wykroczeń (w 2021 r. - 1292 
wykroczeń), 

• niewydanie pracownikowi w terminie świadectwa pracy (art. 282 §1 pkt 3 kp) - 484 
wykroczeń (w 2021 r. - 406 wykroczeń), 

• naruszenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - 435 
wykroczeń ( w 2021 r. - 333 wykroczeń). 

Najczęściej ujawniane wykroczenia 
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Struktura ujawnionych wykrocze ń i zastosowanych środków prawnych 

Wyszczególnienie Ogółem 
Zastosowane środki prawne 

Wnioski do sądu Mandaty Środki 
wychowawcze 

Wykroczenia ogółem 
w tym z: 

6 195  514 4 428 1 253 

- art. 281 kodeksu pracy 806 43 619 144 

- art. 282 kodeksu pracy 1 941 170 1 192 579 

- art. 283 kodeksu pracy 2 815 175 2 232 408 

- ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy 435 84 277 74 

- ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę 127 15 77 35 

- ustawy o ograniczaniu handlu w niedzielę 
i święta oraz niektóre dni 51 25 19 7 

- ustawy o pracowniczych planach 
kapitałowych 9 - 8 1 

- ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych 5 1 2 2 

- ustawy o zatr. pracowników tymczasowych 3 - 1 2 

- ustawy o społecznej inspekcji pracy 2 1 - 1 

- ustawa o deleg. pracown. 1 - 1 - 

Wnioski o ukaranie 
W wyniku kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym skierowano 150 wniosków 

o ukaranie do sądów, zawierających 514 wykroczeń. W porównaniu do roku ubiegłego, liczba 
wniosków o ukaranie skierowanych do sądów karnych wzrosła o 40,19% (w 2021 r. – 107 
wniosków). Znacząca ilość wykroczeń dotyczyła niewypłacenia lub nieterminowej wypłaty 
wynagrodzenia, naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, naruszenia 
przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz utrudniania inspektorowi pracy przeprowadzenia czynności kontrolnych. 

Rozstrzygnięcia sądów karnych 
Ze 150 wniosków o ukaranie złożonych w 2022 r. sądy rozpatrzyły 98 wniosków,  

w tym 98 rozstrzygnięć zapadło w formie wyroków nakazowych.  
Łączna kwota grzywien nałożonych na obwinionych za popełnienie wykroczeń na podstawie 

wniosków o ukaranie złożonych w 2022 r. wyniosła 234 600 zł. Dla porównania w 2021 r. wyniosła 
141 320 zł. 

Post ępowanie mandatowe 
W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 

ujawnili 4 428 wykroczeń, za popełnienie których nałożyli 2 019 mandatów karnych, na łączną 
kwotę 2 479 110 zł (w 2021 r. – 2 083 464 zł). Średnia kwota mandatu wyniosła blisko 1 228 zł.  

Występujące wykroczenia zawarte w mandatach dotyczyły najczęściej nieprzestrzegania 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, niewypłacenia wynagrodzenia za pracę, 
niewydania świadectwa pracy, naruszania przepisów o czasie pracy oraz naruszenia przepisów 
ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Środki wychowawcze 
W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy zastosowali 818 środków wychowawczych, tj. 

o 5,54% mniej niż w roku ubiegłym (w 2021 r. – 866 środków wychowawczych). Łączna liczba 
wykroczeń zawartych w środkach wychowawczych wynosiła 1 255. 

Wykroczenia występujące w środkach wychowawczych najczęściej dotyczyły 
nieprzestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, niewypłacenia 
i nieterminowego wypłacenia wynagrodzenia za pracę, niewydania świadectwa pracy, naruszania 
przepisów o czasie pracy, a także naruszania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  
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i instytucjach rynku pracy. Stosowanie przez inspektorów pracy środków wychowawczych było 
uzasadnione między innymi nieznaczną skalą naruszeń przepisów prawa pracy, niezwłocznym 
usunięciem naruszeń w trakcie czynności kontrolnych. 

W 2022 r., podobnie jak w poprzednich latach, w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, środkiem najczęściej stosowanym nadal był mandat karny.  

* 
11. Zawiadomienia prokuratury o popełnieniu przest ępstwa oraz współpraca 

z prokuratur ą i sądami 

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy  
w Warszawie inspektorzy pracy skierowali do prokuratury 99 zawiadomień o popełnieniu 
przestępstw dotyczących 107 czynów. 
Zestawienie naruszenia artykułów typizujących przestępstwa w zawiadomieniach do prokuratury: 
I. przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę:  

• z art. 218 §1 a kk -   7 przestępstw,  
• z art. 218 §3 kk - 1 przestępstwo, 
• z art. 219 kk - 2 przestępstwa,  
• z art. 220 §1 kk - 4 przestępstwa  

II. pozostałe:  
• z art. 225 §2 kk - 85 przestępstw, 
• z art. 271 kk - 3 przestępstwa, 
• z art. 273 kk - 2 przestępstwa 
• inne - 3 przestępstwa(art. 160 kk, art. 45 ustawy o systemie oceny zgodności) 

Naruszenia artykułów typizuj ących przest ępstwa w zawiadomieniach do prokuratury 

 

Organy ściągania odmówiły 13 razy wszczęcia postępowania przygotowawczego 
(dochodzenia). Najczęstszymi przyczynami odmowy wszczęcia postępowania było stwierdzenie, 
że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego (art. 17 §1 pkt 2 kpk) oraz brak danych 
uzasadniających popełnienie czynu zabronionego (art. 17 §1 pkt 1 kpk). W 2022 r. organy 
ściągania umorzyły 38 postępowań przygotowawczych (dochodzeń). Organy ściągania zawiesiły 
3 postępowania (dochodzenia). Jako powód zawieszenia dochodzeń, we wszystkich 3 
przypadkach, wskazano wystąpienie długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej prowadzenie 
postępowania (art. 22 §1 kpk) - brak możliwości ustalenia miejsca pobytu podejrzanego, 
konieczność ustalenia miejsca pobytu świadka i wykonania czynności z jego udziałem. 
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W 2022 r. złożono łącznie 7 zażaleń, w tym zażalenia  na postanowienie  o odmowie 
wszczęcia dochodzenia - 3,  o umorzeniu dochodzenia - 4.  

Zażalenia złożone przez inspektorów pracy na postanowienia o odmowie wszczęcia 
dochodzenia oraz o umorzeniu dochodzenia zostały złożone w związku z zawiadomieniami  
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 225 §2 kk. 

W postanowieniach o odmowie wszczęcia dochodzenia jako przyczynę umorzenia 
postępowania wskazano: brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia 
czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt 1 kpk), czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego  
(art. 17 §1 pkt 2 kpk).  Natomiast w postanowieniach o umorzeniu postępowania jako  przyczynę 
umorzenia wskazano brak znamion czynu zabronionego (art. 17 §1 pkt 2 kpk).  

W jednym przypadku prokuratura uwzględniła zażalenie na postanowienie o odmowie 
wszczęcia dochodzenia w sprawie o czyn z art. 225 §2 kk.  

W 2022 r. nie było przypadków odmowy przyjęcia przez prokuraturę zażalenia inspektora 
pracy na postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub umorzenie dochodzenia.  

W 2 przypadkach sądy uwzględniły zażalenia inspektorów pracy na postanowienie  
na odmowę wszczęcia dochodzenia oraz na postanowienie o umorzeniu dochodzenia  
w sprawach o czyn z art. 225 §2 kk. W odniesieniu do pozostałych 4 zażaleń skierowanych przez 
prokuraturę do sądu do dnia 31.12.2022 r. nie wydano żadnych rozstrzygnięć. 

W 2022 r. prokuratury wskutek złożonych przez inspektorów pracy zawiadomień  
o popełnieniu przestępstwa z art. 225 §2 kk skierowały 5 aktów oskarżenia. Wystąpił 1 przypadek 
skierowania przez prokuraturę wniosku o warunkowe umorzenie postępowania przeciwko 
oskarżonemu o popełnienie przestępstwa z art. 225 §2 kk. 

Współpraca z s ądami oraz policj ą i prokuratur ą 
W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  

w Warszawie przeprowadzili na wniosek Policji i prokuratur łącznie 39 kontroli, w tym na wniosek 
Policji -  34 kontroli, na wniosek prokuratur - 5.  

W 2022 r. współpraca z sądami powszechnymi, w szczególności sądami rejonowymi 
(wydziałami karnymi oraz wydziałami pracy i ubezpieczeń społecznych) polegała przede 
wszystkim na udostępnianiu dokumentacji z przeprowadzonych przez inspektorów pracy kontroli 
lub przekazywanie informacji związanych z kontrolami.  

W 2022 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie przekazał informacje dotyczące kontroli 
oraz udostępnił dokumentację kontrolną na wniosek Policji, prokuratur oraz  sądów rejonowych  
i okręgowych  (przede wszystkim wydziały pracy i ubezpieczeń społecznych, wydziały karne  
- łącznie 607 (największą ilość wniosków złożyła Policja - 391), w tym: sądów pracy - 85, sądów 
karnych - 19.  

W prowadzonych przez prokuraturę postępowaniach inspektorzy pracy 38 razy uczestniczyli 
w charakterze świadka.  Nie wystąpił przypadek, aby inspektor pracy występował  
w postępowaniach prokuratorskich w charakterze biegłego. 

W 2022 r. inspektorzy pracy Oddziału w Siedlcach przeprowadzili 7 szkoleń dla ok. 200 
pracowników administracyjnych oraz sędziów Sądu Rejonowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego 
w Mińsku Mazowieckim  w zakresie mobbingu i dyskryminacji oraz zagadnień związanych  
z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. 

W dniu 25.05.2022 r. we współpracy z Wydziałem Doskonalenia Zawodowego Komendy 
Stołecznej Policji w Piasecznie inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
przeprowadzili dla 120 pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy Policji Komendy Stołecznej 
Policji szkolenie w zakresie zagrożeń występujących w środowisku pracy, zagrożeń 
wypadkowych, przepisów prawa pracy w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy oraz współpracy pomiędzy Policją a Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie. 

W dniu 19.10.2022 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
przeprowadzili szkolenie dla pracowników Komendy Głównej Policji w zakresie podstaw prawnych 
działania Państwowej Inspekcji Pracy i jej organów, środków prawnych wydawanych przez 
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inspektorów pracy oraz postępowania kontrolnego obejmującego okoliczności i przyczyny 
wypadku przy pracy.  

Kolejne szkolenie inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
przeprowadzili w dniu 30.11.2022 r. w Wydziale Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej 
Policji w Piasecznie dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy Policji Komendy Stołecznej 
Policji szkolenie nt. „Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Aspekt prawny  
i praktyczny współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz Komendy Stołecznej 
Policji”. W szkoleniu uczestniczyło 165 osób, tym funkcjonariusze Policji, jak również pracownicy 
cywilni pełniący zadania służby BHP w jednostkach organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. 
Szkolenie podzielone było na bloki tematyczne, w których inspektorzy pracy przybliżyli 
uczestnikom wiedzę nt. działalności nadzorczo kontrolnej Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze 
badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Omówiono również współpracę 
inspektorów pracy i funkcjonariuszy Policji przy działaniach na miejscu tych zdarzeń. Blok 
szkoleniowy dedykowany był również dla służb bhp Komendy Stołecznej Policji i praktycznego 
aspektu sporządzania dokumentacji powypadkowej funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych, 
którzy ulegli wypadkom podczas pracy lub pełnienia służby. Omówiono również najczęstsze błędy 
i uchybienia podczas sporządzania dokumentacji powypadkowej.  

W dniu 06.12.2022 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
uczestniczyli w zorganizowanych przez Komendę Stołeczną Policji warsztatach w zakresie 
zabezpieczenia miejsc przestępstwa i identyfikacji ciał ofiar opartych na procedurze DVI. 

* 
12. Skargi i wnioski  

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie,  
w tym do Oddziałów terenowych, zgłoszonych zostało 10 610 skarg i wniosków, to jest o 11,37% 
więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W wyniku skarg przeprowadzono 3 402 
kontrole mające na celu wyjaśnienie zgłoszonych nieprawidłowości. 

Liczba skarg i wniosków, które wpłyn ęły do Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie  
oraz do Oddziałów Terenowych 

 2022 r. 2021 r. 2020 r. 2019 r. 

Warszawa 6 772 6 047 7 525 7 016 

Ciechanów 615 491 479 639 

Ostrołęka 649 557 913 930 

Płock 643 576 658 878 

Radom 1 306 1 251 1 290 1 257 

Siedlce 625 605 645 1 343 
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Najliczniejszą grupę osób zgłaszających skargi i wnioski w 2022 r. stanowili:  
• pracownicy – 3 991 osób (37,61%),  
• byli pracownicy – 2 764 (26,05%),  
• osoby pozostające anonimowymi – 991 (9,34%),  
• cudzoziemcy – 707 (6,66%), 
• osoby trzecie – 703 (6,62%),  
• osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 644 (6,06%),  
• związki zawodowe – 140 (1,31%),  
• pozostali – 6,35%. 

Problematyka najcz ęściej wyst ępująca w skargach 
Problematyka skarg Liczba problemów 

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne 6 258 

Stosunek pracy 3 492 

Czas pracy 890 

Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 814 

Przygotowanie do pracy 692 

Dyskryminacja, molestowanie, mobbing 536 

Obiekty i pomieszczenia pracy, pomieszczenia 
higienicznosanitarne, wentylacja, ogrzewanie i oświetlenie  383 

Stanowiska, procesy pracy, procesy technologiczne, 
magazynowanie i składowanie  340 

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 226 

Urlopy pracownicze 200 

Zbiorowe prawo pracy 137 

Wypadki przy pracy 132 

Pozostałe 2 298 

Nadal największą część skarg stanowią skargi dotyczące wynagrodzenia i innych świadczeń 
pieniężnych należnych ze stosunku pracy (38,16% ogólnej liczby problemów zgłoszonych 
w skargach). 

Zakres przedmiotowy skarg 

 
(Odsetki oznaczają udział danego problemu, w ogólnej liczbie problemów zgłoszonych w skargach, które w 2022 r. 

wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie) 
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Skargi, które w 2022 r. wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, zawierały 
16 398 problemów. Blisko ¼ zbadanych zarzutów w skierowanych skargach w wyniku ich 
rozpatrzenia została uznana za zasadne albo częściowo zasadne. 

Charakterystyka głównych narusze ń 
Tematyka skarg kierowanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy od lat kształtuje się 

podobnie. Problemy najczęściej występujące w skargach dotyczą wynagrodzenia za pracę  
i innych świadczeń związanych z pracą (6 258 problemów, 38,16%). Najliczniejsze problemy to 
niewypłacanie wynagrodzenia za pracę – 2 746 zagadnień (25,02%) oraz jego nieterminowa 
wypłata – 599 problemów (5,65%), niewypłacenie lub obniżenie ekwiwalentu pieniężnego za 
niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 864 problemy (8,14%); niewypłacenie lub obniżenie 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i/lub dodatku do wynagrodzenia z tytułu 
pracy w godzinach nadliczbowych - 294 problemów (2,78%), niewypłacenie wynagrodzenia za 
czas choroby – 176 problemów (1,85%), potrącenie z wynagrodzenia niezgodnie  
z obowiązującymi przepisami – 98 problemów  (0,92%), niewypłacenie lub obniżenie należności  
z tytułu podróży służbowej - 95 problemów (0,9%), wypłacanie wynagrodzenia w wysokości 
niższej niż to wynika z umowy o pracę (68 problemów, 0,64%) albo z przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (54 problemy, 0,51%). Ponadto liczne zarzuty skarżących dotyczyły 
innych nieprawidłowości dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń 
przysługujących pracownikowi, zarówno, co do kwot, jak i wymagań formalno-prawnych  
– 594 problemy (5,6%). 

Problemy związane ze stosunkiem pracy (3 492, tj. 21,30% ogółu zgłoszonych problemów) 
obejmują szerokie spektrum zagadnień i dotyczą zarówno nawiązania i rozwiązania stosunku 
pracy, aktów prawa wewnętrznego, jak i zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach,  
w których zgodnie z przepisami Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę. Najczęściej 
podnoszone w skargach problemy w tym zakresie to niepotwierdzanie na piśmie zawartej  
z pracownikiem umowy o pracę (łącznie 1073 zagadnienia). Stanowią one 10,11% zgłoszonych  
w tym zakresie problemów. Kolejna znacząca grupa to zawieranie umowy cywilnoprawnej  
w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa  
o pracę - 167 problemów (1,57%). W zakresie niewydania lub nieterminowego wydania 
świadectwa pracy zgłoszono 816 problemów (7,69%), a w 155 przypadkach (1,46%) 
kwestionowano treść świadectwa pracy.  

Czas pracy (890 problemów, 5,42% ogółu zgłoszonych skarg) to kolejna tematyka 
występująca często w skargach w szczególności zarówno pracowników, jak i byłych pracowników. 
Nieprowadzenie ewidencji czasu pracy – 63 problemy (0,59%) lub nierzetelne prowadzenie 
ewidencji czasu pracy – 76 problemów (0,72%) to najczęściej występujące nieprawidłowości.  
Ponadto w skargach pojawiał się zarzut naruszenia zakazu powierzania pracownikowi lub 
zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem 
w niedzielę, święto, 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej 
Nocy po godzinie 14:00 – 67 problemów (0,63%), niezapewnienia pracownikom dobowego 
odpoczynku (zgłoszono łącznie 59 problemów w tym zakresie – 0,56%), nieudzielenia przerwy 
wliczanej do czasu pracy (33 problemy, 0,31%), niezapewnienia dnia wolnego w zamian za pracę 
w dniu wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy – 29 problemów (0,27%), oraz 
nieprzekazania pracownikowi rozkładu czasu pracy w wymaganym terminie – 27 problemów 
(0,25%).  

Następnym zagadnieniem wskazywanym przez osoby skarżące to szeroko rozumiana 
legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej (814 zagadnień, 4,96%).  Skargi w głównej mierze 
dotyczyły niezgłoszenia lub nieterminowego zgłoszenia osób do ubezpieczenia społecznego  
– 273 problemów (2,57%), powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi bez zawarcia umowy  
w formie pisemnej – 86 problemów (0,81%); powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi 
nieposiadającemu wymaganego zezwolenia na pracę, o której mowa w art. 88 ust. 1, ewentualnie 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (art. 114 ust.1, art. 126 ustawy o cudzoziemcach) bądź 
zezwolenia na pobyt czasowy określonego w art. 127 lub 142 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach lub 
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mającemu nieprawidłowości w zezwoleniu – 38 problemów (0,36%), innych nieprawidłowości 
dotyczących nielegalnego zatrudnienia – 368 problemy (3,47%).  

W obrębie zagadnień dotyczących przygotowania do pracy (692 problemów, tj. 4,22% ogółu 
zgłoszonych problemów) najczęściej zgłaszane są sprawy związane z brakiem lub niewłaściwym 
szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępnymi: instruktaż ogólny – 263 
problemy; instruktaż stanowiskowy – 67 problemów) – stanowią one odpowiednio 2,48 % i 0,63% 
ogółu problemów oraz brakiem lub niewłaściwymi wstępnymi badaniami lekarskimi (200 
problemów tj. 1,89 % ogółu zagadnień).  

Kolejnym obszarem wskazywanym przez osoby skarżące to grupa zagadnień związana  
z obiektami i pomieszczeniami pracy, pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, wentylacją, 
ogrzewaniem i oświetlaniem – 340 problemów (2,07%). W tej grupie problemów zgłoszono 
najwięcej zagadnień związanych z niedostosowaniem obiektów, pomieszczeń pracy do wymagań 
pod względem wysokości, powierzchni i kubatury w zależności od stosowanych technologii, 
rodzaju wykonywanych prac oraz liczby pracowników i czasu ich przebywania – 32 problemy 
(0,3%), inne nieprawidłowości dotyczące obiektów i pomieszczeń – 34 problemy (0,32%), brak 
pomieszczeń higienicznosanitarnych lub niespełnianie wymagań w zakresie usytuowania, rodzaju 
i wielkości pomieszczeń – 29 problemów (0,27%), niewłaściwa temperatura w pomieszczeniach 
pracy (odpowiednio za niska  – 60 problemów tj. 0,57% i za wysoka – 43 problemy tj. 0,41%), 
nieprawidłowości w zakresie wydawania posiłków i napojów – 51 problemów (0,48%).  

W dalszej kolejności zarzuty skarżących dotyczą środków ochrony indywidualnej, odzieży  
i obuwia roboczego (226 problemów, 1,38% ogółu zgłoszonych problemów). W tej grupie 
problemów zgłoszono najwięcej zagadnień związanych z brakiem odpowiednich środków ochrony 
indywidualnej – odzieży ochronnej – 29 problemów (0,30%), ochrony głowy – 33 problemy 
(0,31%), niedostarczenie przez pracodawcę odzieży i obuwia roboczego – 64 problemy (0,6%).   

W zakresie spraw dotyczących urlopów wypoczynkowych (200 problemów, 1,21% ogółu 
zgłoszonych problemów) najczęściej podnoszone były kwestie związane z nieprawidłowościami  
w zakresie udzielania urlopu wypoczynkowego (art. 161 Kp, art. 168 Kp, art. 1672 Kp)  
– 62 problemy (0,58%), inne nieprawidłowości dotyczące urlopów – 109 problemów (1,03%).  

W obrębie zagadnień związanych z wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, w tym 
ze stosowaniem środków zapobiegawczych (132 problemy, 0,8% ogółu zgłoszonych problemów) 
najliczniejsze były zagadnienia związane z nieprawidłowościami przy ustalaniu okoliczności  
i przyczyn wypadków przy pracy (brak protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku)  
– 45 zagadnień (0,42%), inne nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku  
– 59 problemów (0,56%).  

Wśród problemów określanych jako pozostałe zawartych w skargach (2006 problemów,  
tj. 12,23% ogółu spraw), czołowe miejsce zajmują zagadnienia związane z niewypłaceniem 
przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania 
zlecenia lub świadczenia usług – 936 problemów (8,82%), pozostałe sprawy leżące poza 
kompetencjami Państwowej Inspekcji Pracy – 848 problemów (7,99%). 

Efekty uzyskane w wyniku badania skarg 
W wyniku kontroli przeprowadzonych w celu badania zasadności skarg i wniosków  

oraz stwierdzonych naruszeń przepisów prawa pracy, inspektorzy pracy: 
• wydali 1 499 decyzji, w tym 1 174 to decyzje pisemne oraz 325 decyzji ustnych, 
• skierowali 1 412 wystąpień zawierających 4 218 wniosków oraz wydali 233 polecenia, 
• nałożyli 770 mandatów za 1 332 wykroczenia – na łączną kwotę 920 150 zł, 
• skierowali 44 wnioski do sądu zawierające 133 wykroczenia. 
W zakresie wypłaty wynagrodzeń inspektorzy pracy wydali 529 decyzji nakazujących wypłatę 

4 101 pracownikom wynagrodzeń na łączną kwotę 10 601 712,80 zł, a w wyniku wydanych 
poleceń wyegzekwowali wypłatę należnych świadczeń 1 989 pracownikom na łączną kwotę 
4 842 806,27 zł. 

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

W skargach i wnioskach, które wpłynęły w 2022 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Warszawie zgłoszono 536 problemów związanych z mobbingiem i nierównym traktowaniem  
w zatrudnieniu. I tak, w 386  przypadkach (72,01% skarg z tego zakresu) sygnalizowano problem 
mobbingu, a w 150 (27,99% skarg z tego zakresu) nierównego traktowania. 

Jednym z najczęściej podnoszonych problemów dotyczących nierównego traktowania w 
zatrudnieniu była dyskryminacja przy kształtowaniu wynagrodzenia za pracę lub innych warunków 
zatrudnienia, z różnych względów (art. 183b §1 pkt 2 kp).  

Kolejnym zagadnieniem często podnoszonym w skargach była dyskryminacja przy 
nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy (art. 183b §1 pkt 1 kp) oraz  dyskryminacja przy 
awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń (art. 183b §1 pkt 2 kp). 

Problematyka mobbingu i nierównego traktowania w zatrudnieniu jest trudna do badania  
i jednoznacznego rozpatrzenia przez inspektorów pracy, szczególnie wtedy, gdy zainteresowani 
chcą zachować anonimowość (dotyczy większości przypadków) lub nie potrafią wskazać 
podstawy dyskryminacji. W kierowanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
skargach dotyczących nierównego traktowania w zatrudnieniu, przyczyny tego zjawiska określano 
różnie, podając zazwyczaj kilka powodów dyskryminacji lub nie podając żadnego. Przeważająca 
większość skarg nie opiera się na wskazanych w przepisach kryteriach dyskryminacyjnych,  
a każdy przejaw nierównego traktowania jest przez skarżących odbierany jako przejaw 
dyskryminacji, pomimo istnienia obiektywnych przyczyn, które uzasadniają zróżnicowanie sytuacji 
pracowniczej poszczególnych pracowników. 

Podkreślić należy, iż podnoszone kwestie dotyczące zarówno mobbingu, jak i dyskyminacji 
zazwyczaj miały charakter sporny i podlegały rozpatrzeniu przez sąd pracy, dlatego też znaczna 
większość skarg nie mogła być jednoznacznie uznana za zasadne. Pozytywnie należy ocenić 
wprowadzenie do stosowania w 2023 r. ujednoliconych narzędzi mających na celu ułatwienie 
inspektorom pracy prowadzenia ankiet badania atmosfery pracy w uzasadnionych wypadkach  
i za zgodą pracodawcy. Przeprowadzenie ankiety odpowiada na zapotrzebowanie społeczne  
w tym zakresie i może dostarczyć ustaleń stanowiących podstawę do kierowania  
do pracodawców wniosków o charakterze ogólnym, związanych z oceną stanu realizacji 
obowiązku przeciwdziałania zjawiskom mobbingu lub dyskryminacji. 

* 
Skargi i wnioski składane przez zwi ązki zawodowe  

W okresie sprawozdawczym, organizacje związkowe skierowały do Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie 135 pism w sprawie podjęcia przez inspektorów pracy działań 
nadzorczo-kontrolnych, w wyniku których przeprowadzono 98 kontroli.  
Skargi i wnioski związkowe dotyczyły łącznie 281 problemów.  

Problematyka zgłaszana w skargach zwi ązków zawodowych 

Problematyka zgłaszana w skargach 
Liczba 

problemów 

Odsetek 
badanych 

problemów * 

Zbiorowe prawo pracy  64 22,78 

Wynagrodzenia i inne świadczenia  63 22,42 

Stosunek pracy 53 18,86 

Dyskryminacja, molestowanie, mobbing 30 10,68 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 30 10,68 

Czas pracy  21 7,47 

Urlopy pracownicze 7 2,49 

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu 
COVID-19 

3 1,07 

* Zamieszczone w tabeli odsetki oznaczają udział danego problemu, w ogólnej liczbie problemów 
zgłoszonych w skargach, które w  2022 r. wpłynęły do OIP Warszawa  
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Co piąty z ogółu problemów zgłoszonych przez związki zawodowe dotyczy spraw 
związanych ze zbiorowym prawem pracy albo wynagrodzeniami i innymi świadczeniami 
pieniężnymi ze stosunku pracy. Stanowią one odpowiednio 22,78% i 22,42% wszystkich 
zagadnień wyprowadzonych z kierowanych przez organizacje związkowe pism.  

Najliczniej poruszanymi były zagadnienia tzw. zbiorowego prawa pracy. Wśród nich należy 
wyróżnić grupy zagadnień dotyczące układów zbiorowych pracy (nieudzielenie związkom 
zawodowym informacji o sytuacji ekonomicznej pracodawcy, niezbędnych do prowadzenia 
rokowań nad zawarciem układu; wprowadzenie do układu postanowień mniej korzystnych dla 
pracowników niż dotychczasowe; niestosowanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
pracy w miejsce mniej korzystnych postanowień zawartych w układach; niezawiadomienie 
pracowników o wejściu układu w życie, o zmianach dotyczących układu, o zawieszeniu 
stosowania postanowień układu, o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu układu, inne nieprawidłowości 
dotyczące ZUZP), uprawnień organizacji związkowych  (nieudzielanie pracownikom zwolnień od 
pracy przysługujących na działalność związkową, niezapewnianie pomieszczeń i urządzeń 
technicznych na działalność związkową, przyznawanie świadczeń bez uzgodnienia z zakładową 
organizacją związkową, utrudnianie przeprowadzenia konsultacji, inne nieprawidłowości  
w zakresie uprawnień związkowych), działalności społecznej inspekcji pracy (uniemożliwianie 
działalności SIP, inne nieprawidłowości dotyczące przestrzegania uprawnień SIP), zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych (nieutworzenie funduszu, brak lub nieprawidłowy regulamin 
funduszu, w tym wydany bez uzgodnienia z zakładową organizacją związkową lub 
przedstawicielem załogi, inne nieprawidłowości związane z ZFŚS), przepisów o Pracowniczych 
Planach Kapitałowych (nieprawidłowości dotyczące dokonywania wpłaty podstawowej  
lub dodatkowej finansowanej przez uczestnika PPK albo przez podmiot zatrudniający, inne 
nieprawidłowości dotyczące przepisów ustawy o PPK). 

Ponad jedna piąta problemów zgłaszanych przez organizacje związkowe dotyczyła 
wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Zarzucano w nich: niewypłacenie 
w ogóle lub nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia za pracę, nieterminowe wypłacanie innych 
świadczeń przysługujących pracownikowi, wypłacanie wynagrodzenia w wysokości niższej niż 
aktualnie obowiązująca kwota minimalnego wynagrodzenia albo kwota określona w umowie  
o pracę, niewypłacenie lub obniżenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych  
i/lub dodatku do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych lub wynagrodzenia  
za pracę w godzinach przekraczających obowiązujący wymiar czasu pracy, niewypłacanie premii 
regulaminowej albo jej obniżenie, niewypłacanie innych składników wynagrodzenia oraz 
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, obniżenie wynagrodzenia za czas choroby i urlopu  
oraz dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, brak regulaminu wynagradzania lub 
jego nieprawidłowe sporządzenie, niepodwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pracownika 
wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik 
wykonujący zawód medyczny, zatrudnionego w podmiocie leczniczym, w sposób uwzględniający 
minimum określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych, a także inne nieprawidłowości dotyczące wypłaty wynagrodzenia oraz innych 
świadczeń przysługujących pracownikowi.  

Zagadnienia związane z szeroko pojętym stosunkiem pracy stanowiły ponad 18% wszystkich 
problemów zgłoszonych przez organizacje związkowe w 2022 roku. Dotyczyły one m.in. 
zawierania umowy o pracę na okres próbny dwukrotnie z tym samym pracodawcą, zawierania 
umowy o pracę na czas określony w sytuacji, w której umowa powinna zostać zawarta na czas 
nieokreślony, zawierania umowy cywilnoprawnej w warunkach, których powinna zostać zawarta 
umowa o pracę, nieprawidłowości w zakresie rozwiązywania umów o pracę za wypowiedzeniem, 
braku konsultacji zwolnień indywidualnych ze związkami zawodowymi w przypadku nie zawarcia 
porozumienia w warunkach zwolnień grupowych, nieprawidłowości przy rozwiązywaniu umowy  
o pracę bez wypowiedzenia w trybie art. 52 KP, nieprawidłowości związanych z rozwiązaniem za 
wypowiedzeniem umowy o pracę z pracownikiem, będącym członkiem zarządu organizacji 
związkowej w związku z art. 5 ust. 5 pkt 3 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania 
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stosunku pracy z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników, nieprawidłowego 
regulaminu pracy oraz braku obwieszczenia tego regulaminu przez pracodawcę.  

Nierówne traktowanie pracowników i mobbing stanowiły 10,68% problemów podnoszonych  
w skargach i wnioskach organizacji związkowych. Dyskryminacja przy nawiązaniu stosunku 
pracy, kształtowaniu wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia oraz przy 
dostępie do szkoleń z powodu przynależności związkowej była przedmiotem 15 zarzutów 
postawionych przez organizacje związkowe. Dyskryminacja przy nawiązywaniu stosunku pracy, 
kształtowaniu wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia, awansowaniu lub 
przyznawaniu innych świadczeń oraz typowaniu do szkoleń z przyczyn innych niż wskazane  
w art. 183a KP była przedmiotem 9 zarzutów. Pozostałe 6 problemów dotyczyło mobbingu. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w różnych aspektach tego obszaru stanowiły 30 problemów 
zgłoszonych przez organizacje związkowe (10,68% zgłoszeń związków zawodowych). Podmioty 
te zarzucały pracodawcom nieprawidłowości przy wydawaniu posiłków i napojów; 
niedostosowanie obiektów, pomieszczeń pracy do wymagań pod względem wysokości, 
powierzchni i kubatury w zależności od stosowanych technologii, rodzaju wykonywanych prac 
oraz liczby pracowników i czasu ich przebywania, niewłaściwej temperatury w pomieszczeniach 
pracy, nieprawidłowości dotyczące zaplecza higienicznosanitarnego, brak należytego oświetlenia 
pomieszczeń światłem dziennym,  nieprzestrzeganie przepisów bhp przy organizacji stanowisk 
pracy, nieprzestrzeganie zasad ergonomii przy organizacji stanowisk pracy; nieprawidłowości przy 
instruktażu stanowiskowym oraz szkoleniach okresowych, brak wstępnych badań lekarskich; brak 
aktualnych badań pomiaru natężenia hałasu oraz występowanie narażenia powyżej 
dopuszczalnych norm w tym zakresie, nieprawidłowości dotyczące stosowanych odzieży i obuwia 
roboczego; nieprzestrzeganie dopuszczalnych norm przy przemieszczaniu ciężarów w transporcie 
ręcznym przez kobiety i mężczyzn; brak udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy oraz nieprawidłowości w procedurze badania przyczyn wypadków przy pracy. 

Związki zawodowe zgłaszając problemy w zakresie naruszenia przepisów o czasie pracy 
(7,47% ogółu skarg związków zawodowych) wskazywały m.in. nieokreślenie w prawnej formie 
systemów czasu pracy obowiązujących u pracodawcy, nieprawidłowe wprowadzenie 
przedłużonego okresu rozliczeniowego bez porozumienia z przedstawicielami pracowników, 
nieprzekazanie pracownikowi rozkładu czasu pracy w wymaganym terminie, nieprowadzenie  
lub nierzetelne prowadzenia ewidencji czasu pracy, zatrudnianie pracowników powyżej 
przeciętnie 5 dni w tygodniu w przyjętym okresie rozliczeniowym, powtórne zatrudnianie w tej 
samej dobie z wyłączeniem systemu przerywanego czasu pracy, zatrudnianie pracowników  
z naruszeniem przepisów o odpoczynku: 11-godzinnym dobowym i 35-godzinnym tygodniowym; 
zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych w czasie przekraczającym obowiązujący wymiar 
czasu pracy pracowników niepełnosprawnych. 

Tylko 7 problemów zgłoszonych przez organizacje związkowe dotyczyło nieprawidłowości  
w zakresie udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom, co stanowi 2,49% wszystkich 
zagadnień podnoszonych przez związki zawodowe w skargach i wnioskach kierowanych do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.  

* 
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Skargi na czynno ści inspektorów pracy 
W roku 2022 do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęły ogółem 74 skargi na 

czynności inspektorów pracy, przy czym 2 skargi zostały wycofane. 
W analogicznym okresie 2021 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęło 

ogółem 68 skarg na czynności inspektorów pracy, z kolei w 2020 r. wpłynęło 76 skarg, w 2019 r. 
wpłynęło 114 skarg, w 2018 r. wpłynęło 159 skarg.  

Skargi na czynno ści inspektorów pracy Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie  
w latach 2018 - 2022 

 
W wyniku przeprowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawie skarg na czynności 

inspektorów pracy: 
1) 14   skarg    - uznano za zasadne bądź częściowo zasadne, 
2) 56   skarg    - zostało uznanych za bezzasadne. 

* 
13. Porady prawne i techniczne 

W 2022 roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie udzielili ogółem 
około 31 253 porady prawne i techniczne. W ramach stałych dyżurów prawnych przyjęto 
w biurach Okręgowego Inspektoratu Pracy łącznie około 3 880 osób. Należy zaznaczyć, 
że w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce  
o zdrowie pracowników i interesantów od 21.01.2022 r. do 1.03.2022 r., pracownicy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie i Oddziałach nie udzielali osobistych, bezpłatnych porad 
prawnych. Uruchomiono natomiast, podobnie jak w roku ubiegłym, dodatkowe poradnictwo 
telefoniczne. Utrzymujące się duże zainteresowanie poradami prawnymi udzielanymi 
telefonicznie, spowodowało dalszy wzrost liczby porad prawnych udzielonych telefonicznie z 429 
porad w 2020 r. i 6 150 w 2021 r. do 6 587 porad w 2022 r. 

Inspektorzy pracy w ramach prowadzonych czynności kontrolnych w firmach pracodawców 
lub przedsiębiorców udzielili łącznie 22 137 porad ustnych (10 251 dotyczących zagadnień 
prawnych, 9 613 porad technicznych, 2 273 dotyczących legalności zatrudnienia). Pozostałe 
porady zostały udzielone ustnie podczas dyżurów prawnych, telefonicznie lub w ramach 
pisemnych odpowiedzi na zapytania. Udzielono 11 859 porad w tym m.in. 3 880 porad 
udzielonych ustnie, 6 587 porad udzielonych telefonicznie i 1 299 porad udzielonych pisemnie. 
Należy wskazać, iż w bieżącym okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Warszawie i do Oddziałów wpłynęło 2 210 pisemnych wniosków o udzielenie porady prawnej  
i technicznej.  
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Podmioty, którym udzielono porad 

 

Podobnie, jak w latach ubiegłych porady prawne i techniczne objęły następujące zagadnienia: 

• stosunek pracy,  
• wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia,  
• czas pracy,  
• urlopy pracownicze,  
• uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,  
• rozwiązywanie z pracownikami umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników,  
• legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej,  
• minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy,  
• mobbing, dyskryminacja,  
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
• uprawnienia związków zawodowych, społeczna inspekcja pracy,  
• wypadki przy pracy i choroby zawodowe,  
• obiekty i pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno – sanitarne, magazyny i 

składy,  
• środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,  
• przygotowanie do pracy - badania, szkolenia, kwalifikacje,  
• stanowiska, procesy pracy, procesy technologiczne,  
• ocena ryzyka zawodowego,  
• maszyny i urządzenia techniczne, urządzenia i instalacje energetyczne,  
• praca tymczasowa  
• informacje dotyczące kompetencji PIP,  
• informacje dotyczące procedury przeprowadzania kontroli,  
• ochrona pracy młodocianych, zatrudnianie dzieci do lat 16. 

Problematyka porad nie zmienia się od kilku lat, obserwuje się w miarę stałą listę pytań 
zadawanych przez zainteresowane podmioty, dochodzą również nowe zagadnienia głównie  
w związku ze zmianą przepisów. W roku 2022, 123 zapytania dotyczyły problematyki związanej  
z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
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sytuacji kryzysowych i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zapytania prawne pisemne 
wpływały zarówno od pracowników jak i pracodawców i dotyczyły szerokiego spektrum zagadnień 
związanego z uprawnieniami pracowników i pracodawców podczas kolejnych etapów epidemii  
i zmian w przepisach ustawy. 
Udzielono porad prawnych w zakresie: 
• pracy zdalnej (uprawnienie pracodawcy do nieudzielenia zgody na pracę zdalną, zezwalanie 

na pracę zdalną tylko niektórym pracownikom, odmowa zezwolenia na pracę zdalną pomimo 
sugestii lekarza, rekompensata kosztów pracy zdalnej, polecenie świadczenia pracy zdalnej 
we wskazanym przez pracodawcę miejscu - drugim biurze pracodawcy), 

• możliwości świadczenia pracy w formie zdalnej podczas obowiązkowej kwarantanny  
lub izolacji domowej, 

• stosunku pracy, czasu pracy i wynagrodzeń, 
• przeprowadzania szkoleń bhp (wstępnych i/lub okresowych), 
• badań lekarskich wstępnych/okresowych/kontrolnych. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, zauważa się u osób korzystających z porad prawnych  
i technicznych wysoką świadomość prawną. Zadawane pytania są coraz bardziej szczegółowe  
i konkretne. Pracownicy są coraz bardziej świadomi prawa ich reprezentacji przez związki 
zawodowe lub rady pracowników czy możliwości dochodzenia swoich roszczeń przed sądem 
pracy. Wśród zapytań pisemnych zdarzają się pisma kierowane od podmiotów zajmujących się 
profesjonalnymi usługami z zakresu księgowości i podatków jak również kancelarii prawnych. 
Prawnicy często udzielający porad prawnych konsultują już gotowe wnioski, powództwa czy akty 
prawa wewnątrzzakładowego pod kątem formalnej ich zgodności z przepisami. Osoby 
zainteresowane często odsyłane są do Okręgowego Inspektoratu pracy w Warszawie z innych 
urzędów i organów. Bardzo często jednak są to sprawy nie należące do kompetencji Państwowej 
Inspekcji Pracy.  

W 2022 r. udzielono 37 porad prawnych ustnych i pisemnych związkom zawodowym  
oraz 11 porad prawnych społecznym inspektorom pracy. Pomoc udzielona związkom zawodowym 
dotyczyła zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wynagrodzeń za pracę i innych 
świadczeń, urlopów pracowniczych, uprawnień związków zawodowych, społecznej inspekcji 
pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, informacji dotyczących przeprowadzania kontroli, 
badań i pomiarów czynników szkodliwych, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy - takich jak 
Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy, regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, zapytań  
o zgłaszanie przez pracodawców sporów zbiorowych. Podobnie jak w latach poprzednich 
najczęściej do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie występowały organizacje 
związkowe (NSZZ „Solidarność”) oraz branżowe związki zawodowe (Związek Zawodowy 
"Budowlani" Okręg Mazowiecki, Związek Zawodowy Asystentów Sędziów MOZ KNSZZ "AD 
REM", Związek Zawodowy Muzyków Orkiestrowych Grupy Dętej Orkiestry Sinfonia Varsovia, 
Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych). 

Podsumowując tematykę poradnictwa prawnego w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Warszawie w roku 2022, jak co roku, należy uwzględnić specyfikę województwa 
mazowieckiego, szczególnie zlokalizowanie siedzib dużych korporacji, organów centralnych, 
rządowych i samorządowych, jak również małych firm zatrudniających kilka, kilkanaście osób. 
Dodatkowo, duża liczba pracowników napływowych, w tym cudzoziemców, te wszystkie elementy 
składają się na stosunkowo wysoką liczbę osób zgłaszających się do OIP Warszawa w celu 
uzyskania porady prawnej. Ciągle utrzymuje się duże zainteresowanie udzielanymi przez tutejszy 
urząd bezpłatnymi poradami prawnymi, a ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy jest jednym  
z niewielu urzędów, który z mocy ustawy świadczy poradnictwo dla zainteresowanych, zakres 
tematyczny udzielanych porad prawnych jest bardzo szeroki. 

* 
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14. Rejestracja zakładowych układów zbiorowych prac y 
W 2022 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęło łącznie  

176 wniosków o rejestrację zakładowego układu zbiorowego pracy/protokołu dodatkowego  
oraz o wpis informacji (dla porównania w 2021 r. wpłynęły 134 wnioski, 2020 r. – 185 wniosków, 
2019 r. - 176 wniosków, 2018 r. – 201, 2017 r. – 201 wniosków, 2016 r. - 176, 2015 r. – 197). 

Wnioski dotyczyły: 
• rejestracji układów                   -       10 
• rejestracji porozumienia o stosowaniu układu         -         0 
• rejestracji protokołów dodatkowych                  -     126 
• informacji ogółem                    -       40,  w tym: 

- wypowiedzenie układu                                         -     5 
- rozwiązanie układu (porozumienia)                            -     4 
- połączenie organizacji związkowych                            -     1 
- rozwiązanie organizacji związkowej                             -     6 
- wstąpienie związku zawodowego w prawa strony           -     2 
- zawieszenie stosowania układu                             -     1 
- odstąpienie od stosowania układu                             -     1  
- zmiana nazwy, adresu                                                     -  17 
- inne informacje                                                                -    3 

W okresie sprawozdawczym odmówiono rozpatrzenia 2 wniosków o rejestrację protokołu 
dodatkowego oraz 4 wniosków o wpis informacji (3 – wypowiedzenie układu, 1 – odstąpienie 
od stosowania układu). Strony wycofały 5 wniosków dotyczących rejestracji, w tym 1 dotyczący 
rejestracji zakładowego układu zbiorowego pracy, 3 - protokołu dodatkowego, 1 – wpisu 
informacji. 

W 2022 roku zarejestrowano łącznie 11 zakładowych układów zbiorowych pracy,  
i 128 protokołów dodatkowych oraz wpisano do rejestru układów 39 informacji. 

Dla porównania w 2011 r. zarejestrowano odpowiednio 19 układów i 145 protokołów 
dodatkowych, 2012 r. – 12 układów i 135 protokołów, 2013 r. – 17 układów i 126 protokołów,  
2014 r. 13 układów i 110 protokołów, 2015 r. – 14 układów i 108 protokołów, 2016 r. – 8 układów 
oraz 95 protokołów dodatkowych, 2017 r. – 15 układów i 125 protokołów dodatkowych,  
2018 r. – 8 układów i 113 protokołów, 2019  r. – 13 układów i 98 protokołów, 2020 r. – 6 układów  
i 95 protokołów, 2021 r. – 8 układów i 74 protokoły dodatkowe. 

Rejestracja zakładowych układów zbiorowych pracy i protokołów dodatkowych 
w latach 2012-2022 OIP Warszawa 

 

W 2022 r. udzielono ponad 200 porad prawnych i konsultacji telefonicznych w zakresie 
zakładowych układów zbiorowych pracy. Dotyczyły one przede wszystkim procedury zawierania  
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i rejestracji układów, protokołów dodatkowych oraz konieczności dokonywania zgłoszeń 
odpowiednich informacji do rejestru, zawierania porozumień o zawieszeniu stosowania 
postanowień układów. 

Dane z 2022 roku odnośnie rejestracji układów zbiorowych pracy i protokołów dodatkowych 
wskazują na wzrost liczby zawieranych protokołów dodatkowych i zakładowych układów 
zbiorowych pracy. Nadal jednak widoczna jest tendencja ograniczania przez strony zuzp zakresu 
lub wysokości przyznawanych pracownikom świadczeń – dotyczy to przede wszystkim układów 
zawieranych po rozwiązaniu dotychczasowych układów. Większość zarejestrowanych 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 czy branżowego, zamiast ogólnego stażu pracy.  

W porównaniu z latami poprzednimi liczba wpływających do Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie wniosków o wpis do rejestru informacji o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu układu 
zbiorowego pracy nieznacznie zmniejszyła się. W bieżącym roku sprawozdawczym wpłynęło 
łącznie 9 wniosków dotyczących wypowiedzenia i rozwiązania zakładowego układu zbiorowego 
pracy, dla porównania w 2021 r. - 14 wniosków w 2020 r. – 15, 2019 r. – 14 wniosków,  
2018 r. – 12, 2017 r. – 16, 2016 r. – 14. 

* 
15. Spory zbiorowe pracy 

System rozwiązywania sporów zbiorowych określa ustawa z dnia 23 maja 1991 r.  
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z art. 1 ww. ustawy, spór zbiorowy pracowników  
z pracodawcą może dotyczyć warunków pracy, płacy lub świadczeń socjalnych oraz praw  
i wolności związkowych. Na podstawie art. 8 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 
pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, 
zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy. 

W 2022 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie zgłoszono 78 sporów 
zbiorowych zawierających 223 żądania.  

W latach poprzednich liczba zarejestrowanych sporów wynosiła odpowiednio: 2021 r. – 106, 
2020 r. – 53, 2019 r. – 2 643 (głównie spory w szkołach i placówkach oświatowych), 2018 r. – 51, 
2017 r. – 1 247 (szkoły i placówki oświatowe), 2016 r. – 42 , 2015 r. – 195, 2014 r. – 43, 
2013 r. – 54, 2012 r. – 52, 2011 r. – 44. 

Liczba sporów zbiorowych zgłoszonych w latach 2012- 2022 
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Żądania zgłoszone pracodawcom przez organizacje związkowe w sprawach dotyczących: 
warunków pracy, warunków płacy, świadczeń socjalnych, praw i wolności związkowych  
oraz innych, nie objętych definicją sporu zbiorowego: 

• 20 żądań - warunki pracy (ok. 9 %). 
• 170 żądań - płaca (ok. 76 %). 
• 6 żądań -  świadczenia socjalne (ok. 3 %). 
• 11 żądań - prawa i wolności związkowe (ok. 5 %). 
• 16 żądań - dotyczących innych kwestii  (ok. 7 %). 

Zakres sporów zbiorowych w 2022 r.  

 

Podsumowując okres sprawozdawczy należy wskazać, że liczba sporów zbiorowych 
zgłoszonych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2022 r. – 78 sporów zmniejszyła 
się w porównaniu do roku 2021 o 26,41%.  

W 2022 roku – tak jak w poprzednich latach - najczęściej wymienianymi przyczynami sporów 
były żądania związane z wynagrodzeniami i warunkami pracy, a także dodatkowo zagadnienia 
związane z prawami i wolnościami związkowymi. 

* 
16. Powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy 

W 2022 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, wniesiono 4 powództwa  
o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz łącznie 4 osób, w tym:  

• na rzecz osób, które świadczyły pracę na podstawie umowy o dzieło - 1 osoba;  

• na rzecz osób, które świadczyły pracę bez żadnej umowy - 3 osoby.  

Do końca roku 2022 w powyższych sprawach nie zapadły żadne rozstrzygnięcia sądowe. 

Dla porównania w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie w 2021 r. wniesiono  
2 powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz łącznie 2 osób, w tym:   

• na rzecz osób, które świadczyły pracę na podstawie umowy o dzieło - 1 osoba,  

• na rzecz osób, które świadczyły pracę bez żadnej umowy - 1 osoba.  

Natomiast w 2020 r. wniesiono 3 powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy na rzecz łącznie 
3 osób, w tym:   

• na rzecz osób, które świadczyły pracę na podstawie umowy zlecenia  - 2 osoby,  

• na rzecz osób, które świadczyły pracę na podstawie umowy o dzieło - 1 osoba. 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki odrzucenia, oddalenia, zwrotu, cofnięcia 
lub zawieszenia powództwa. W 2022 r. nie zawarto żadnej ugody sądowej dotyczącej ustalenia 
istnienia stosunku pracy. Przeprowadzono 1 postępowanie mediacyjne, w wyniku, którego 
zawarto ugodę przed mediatorem, w związku z czym w tym przypadku umorzono postępowanie 
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sądowe. W okresie sprawozdawczym nie umorzono postępowania sądowego w związku  
z cofnięciem powództwa przez inspektora pracy lub w związku z cofnięciem powództwa przez 
osobę, na rzecz której inspektor pracy wytoczył powództwo. W okresie sprawozdawczym nie 
wniesiono skargi kasacyjnej. W 2022 r. zaistniał 1 przypadek wstąpienia przez inspektora pracy 
do postępowania o ustalenie istnienia stosunku pracy za zgodą (na wniosek) pracownika – 
postepowanie w sprawie o ustalenie stosunku pracy; zapłatę wynagrodzenia, wynagrodzenia za 
pracę w godzinach nadliczbowych, ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy, wydanie świadectwa pracy. 

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

W 2022 roku zgłoszono do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 528 wypadków 
przy pracy. Inspektorzy pracy zbadali okoliczności i przyczyny 202 wypadków, w których 
poszkodowanych zostało 198 pracowników. 

 
Liczba zgłoszonych Liczba zbadanych 

wypadków poszkodowanych wypadków poszkodowanych 

Śmiertelne 91 92 17 18 

Ciężkie 189 189 116 120 

Zbiorowe 43 88 16 34 

W 2022 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie zgłoszono 30 wypadków 
komunikacyjnych i 35 zdarzeń, które miały tzw. charakter medyczny.  

W związku z badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, 119 osób winnych 
popełnienia 175 wykroczeń, inspektorzy pracy ukarali mandatami karnymi na łączną kwotę 
157 910,00 złotych. Ponadto skierowano 6 wniosków do sądu o ukaranie obejmujące 19 
wykroczeń. W przypadku 9 wykroczeń inspektorzy pracy zastosowali (w stosunku do 8 osób 
winnych ich popełnienia) środki wychowawcze. W 3 sprawach inspektorzy pracy skierowali do 
prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienie przestępstwa. W związku ze stwierdzeniem 
rażącego naruszenia przepisów bhp w dwóch kolejnych kontrolach skierowano do ZUS jeden 
wniosek o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 
Najczęstszymi miejscami wypadków przy pracy były:  

• teren budowy,  
• miejsce konserwacji i napraw,  
• miejsca produkcji przemysłowej,  
• miejsce magazynowania. 

Wydarzeniami będącymi odchyleniem od stanu normalnego, które doprowadziły do wypadku przy 
pracy były:  

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

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

obrabianym. 
Najczęstszymi przyczynami wypadków przy pracy były:  

• 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.  

• niewłaściwa organizacji pracy polegającej na niewłaściwej eksploatacji czynnika 
materialnego, niewłaściwej ogólnej organizacji pracy, niewłaściwej organizacji stanowiska 
pracy.  

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

 
Z uwagi na taki rozkład przyczyn nasuwa się wniosek, że w zakładach pracy należy 

zwiększyć nadzór nad wykonywanymi pracami – szczególnie w małych i średnich firmach.  
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Jako istotny impuls do zdynamizowania procesów prewencyjnych w większym stopniu 
powinna być wykorzystywana zróżnicowana składka ubezpieczeniowa w zależności od ryzyka 
wypadku przy pracy. W związku z powyższymi obserwacjami wskazane jest podjęcie 
następujących działań:  

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

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

• wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych w zakresie zasad szkolenia pracowników, przez 
jednostki dające gwarancję rzetelnego kształcenia pracodawców i pracowników, np. 
posiadające stosowny certyfikat w tym zakresie – adresaci: Główny Inspektorat Pracy, 

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

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

• nawiązanie współpracy z Nadzorem Budowlanym oraz Urzędem Dozoru Technicznego,  
w zakresie udzielania pomocy w sprawach skomplikowanych (dla inspektorów)  
- adresaci: OIP, GIP. 

* 
2. Kontrola poprawno ści post ępowania powypadkowego prowadzonego przez 

pracodawców 

W ramach nadzoru nad badaniem wypadków przy pracy inspektorzy pracy przeprowadzili 
237 kontroli badając 324 dokumentacje sporządzone przez zespoły powypadkowe powołane 
przez pracodawców. Inspektorzy pracy przeanalizowali 18 protokołów powypadkowych 
sporządzonych przez zespoły badające okoliczności wypadków w pracy, których nie uznano za 
wypadek przy pracy.  

W związki z kontrolami przestrzegania przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
01.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, inspektorzy 
pracy ukarali mandatami karnymi 7 osób, za 7 wykroczeń na łączną kwotę 10 500 zł oraz 
skierowano jeden wniosek do sądu zawierający 2 zarzuty. W 2 przypadkach do prokuratur 
rejonowych skierowano 2 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W jednym 
przypadku skierowano do ZUS wniosek o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Podczas tych kontroli inspektorzy pracy współdziałali z innymi organami państwowego 
nadzoru nad warunkami pracy poprzez prowadzenie wspólnych działań kontrolnych  
lub poinformowanie o wynikach kontroli. W ramach realizacji tematu współdziałano z Policją  
i Prokuraturą.  

Realizując powyższy temat inspektorzy pracy udzielili: 1019 porad prawnych w tym 738  
z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.  
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Nieprawidłowo ści dotycz ące zgłaszania wypadków przy pracy 

 

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzonych przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków 
pracowników dotyczyło: 

• ustalenia tylko częściowych przyczyn wypadku – 26,54% wszystkich ujawnionych 
nieprawidłowości,  

• ustalenia innych przyczyn wypadku niż wynikające z analizy inspektora pracy – 16,67%, 
• ustalenia środków i wniosków profilaktycznych nieadekwatnych do przyczyn wypadku  

– 13,27%, 
• niezamieszczenia w protokole powypadkowym naruszonych przez pracodawcę w związku 

z wypadkiem przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp lub innych przepisów 
dotyczących ochrony zdrowia - 12,04 %, 

• przystąpienia do ustalania okoliczności i przyczyn wypadki z nieuzasadnioną zwłoką  
– 6,17%, 

• nieokreślenie środków i wniosków profilaktycznych, w tym wynikających z oceny ryzyka 
zawodowego na stanowisku, na którym miał miejsce wypadek – 6,17%, 

• niewłaściwy skład zespołu powypadkowego – 5,25%, 
• ustalenia tylko okoliczności wypadku – 4,32%, 
• braku rejestru wypadków przy pracy – 9,70% skontrolowanych pracodawców. 

Błędy popełnione przez zespoły powypadkowe, a dotyczące w szczególności ustalania 
przyczyn wypadków, zaleceń i wniosków oraz środków profilaktycznych w celu wyeliminowania 
możliwości zaistnienia podobnego zdarzenia kolejny raz, wskazują na konieczność kontrolowania 
postępowania powypadkowego prowadzonego przez pracodawcę. Inspektorzy pracy nadal 
powinni kontrolować sposób badania wypadków przez pracodawców. Dlatego też podczas 
kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy należy zwracać uwagę na ocenę stanu 
wypadkowości, a w szczególności na: 
1) właściwe ustalenie przyczyn wypadku przy pracy, zwłaszcza czy przyczyny wypadku leżą  

po stronie pracodawcy czy poszkodowanego, 
2) ujawnianie zdarzeń wypadkowych nie zgłoszonych właściwemu inspektorowi pracy, 
3) rzetelność sporządzania protokołów powypadkowych, w tym ustalania przyczyn wypadków 

oraz zastosowania adekwatnych środków i wniosków profilaktycznych, 
4) realizację przez pracodawców środków prawnych wydanych przez zespół powypadkowy  

jak również  pokontrolnych środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy. 
*** 
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1. Kontrola legalno ści zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich 
W 2022 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzili  

841 kontroli dotyczących legalności zatrudnienia obywateli polskich w 820 podmiotach.  
Kontrolą w zakresie legalności zatrudnienia objęto 4 430 osób.  

Legalno ść zatrudnienia obywateli polskich 

liczba osób 
objętych kontrolą 

legalności 
zatrudnienia 

liczba osób, 
które nielegalnie 
świadczyły pracę 

zarobkową 

w tym w skutek: braku lub nieterminowego: 

potwierdzenia 
pracownikowi  

na piśmie 
rodzaju  

i warunków 
zawartej  

z nim umowy  
o pracę 

zgłoszenia do 
obowiązkowego 
ubezpieczenia 

społecznego osoby 
świadczącej pracę 

Zawiadomienia PUP przez 
bezrobotnego o podjęciu 
zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej lub pozarolniczej 
działalności 

4 430 889 211 680 4 

Stwierdzono 174 przypadki nielegalnego wykonywania pracy przez cały okres jej 
świadczenia oraz 717 przypadków nielegalnego wykonywania pracy przez pewien okres jej 
świadczenia. Ponadto w trakcie prowadzonych kontroli stwierdzono, że w 4 przypadkach osoby 
bezrobotne nie poinformowały w terminie Powiatowego Urzędu Pracy o podjęciu pracy 
zarobkowej. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami związanymi z nielegalnym zatrudnieniem 
wydano 18 poleceń oraz 358 wystąpień zawierających 753 wnioski. Osoby winne popełnienia 120 
wykroczeń ukarano 80 mandatami karnymi na łączną kwotę 99 500 zł. W 16 przypadkach 
zastosowano środek wychowawczy (za 17 wykroczeń). W stosunku do 5 obwinionych skierowano 
5 wniosków o ukaranie do sądów (za 8 wykroczeń). W trakcie prowadzonych kontroli udzielono 
746 porad dotyczących legalności zatrudnienia.  

W 2022r wzrosła liczba kontroli których przedmiotem były zagadnienia związane  
z legalnością zatrudnienia. Należy podkreślić, iż istotą kontroli legalności zatrudnienia jest 
bezpośrednia obecność inspektora w miejscu prowadzenia działalności przez podmiot 
kontrolowany, legitymowanie pracowników, odebranie od nich stosownych oświadczeń.  
Siłą rzeczy kontrole te nie mogły być więc prowadzone w okresie wprowadzanych w związku  
z pandemią lockdownów. Z uwagi na znaczący wzrost kosztów prowadzenia działalności (głównie 
kosztów energii i paliw)  zaczęły się pojawiać nowe niepokojące zjawiska polegające między 
innymi na likwidacji lub zawieszeniu prowadzenia działalności przez podmioty gospodarcze.  
Z największą liczbą nieprawidłowości mieliśmy do czynienia w branży sprzątającej, 
gastronomicznej, handlowej oraz budowlanej, najczęściej w małych zakładach pracy 
(zatrudniających kilku bądź kilkunastu pracowników). Praktyki pracodawców zmierzających  
do omijania przepisów o legalnym zatrudnieniu pozostają od lat niezmienne. Nadal przedsiębiorcy  
tłumaczą, iż wylegitymowany przez inspektora pracownik rozpoczął pracę w  dniu kontroli i jest  
zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w formie ustnej (brak jest podstawy 
prawnej zobowiązującej do potwierdzania takiej umowy w formie pisemnej przed dopuszczeniem 
do pracy). W sytuacji gdy osoba wykonująca pracę potwierdza taką wersję,  inspektor nie może (z 
braku dowodów) zanegować w sposób skuteczny tego stanu rzeczy. 

Należy również pamiętać o specyfice kontroli legalności zatrudnienia. Są one z zasady 
przeprowadzane w warunkach terenowych (plac budowy, sklep, restauracja). Inspektor nie ma 
więc z reguły dostępu do dokumentów kadrowo-płacowych. Są mu one dostarczane w terminie 
późniejszym. W między czasie istnieje więc możliwość ”stworzenia” odpowiedniej dokumentacji 
przez kontrolowanego przedsiębiorcę. Sporym utrudnieniem jest też brak bezpośredniego 
dostępu do wszystkich rejestrów prowadzonych przez różnego rodzaju organy takie jak PUP 
(rejestr osób bezrobotnych), ZUS (rejestr osób zgłoszonych do ubezpieczenia społecznego).  

Wartym podkreślenia jest, iż na niskim poziomie utrzymuje się liczba przypadków 
nieprawidłowości polegających na niepoinformowaniu przez osobę bezrobotną powiatowego 
urzędu pracy o podjęciu pracy zarobkowej. Jest to niewątpliwie związane z relatywnie niską stopą 
bezrobocia. 



 
 Sprawozdanie z działalno ści Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie za 2022 r. 

48 
 

Przyczyny występujących w obszarze legalności zatrudnienia nieprawidłowości pozostają 
od wielu lat takie same. Główną (wskazywaną przez inspektorów przeprowadzających kontrole 
legalności zatrudnienia) przyczyną są względy związane z pozapłacowymi kosztami pracy. 
Pracodawca zatrudniający pracownika bez zawierania jakiejkolwiek umowy nie jest zobowiązany 
do opłacania obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne. Jednocześnie wykonujący 
taką pracę pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wyższej kwocie (bez konieczności uiszczania 
zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych). Drugą nie mniej ważną przyczyną jest chęć 
uniknięcia formalności związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy. 
Pracodawca zatrudniający pracownika w sposób nieformalny (tj. „na czarno”) nie jest zobligowany 
chociażby do przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących zawierania umowy o pracę oraz 
jej rozwiązywania (na przykład przestrzegania zakazu rozwiązywania stosunku pracy  
w określonych przez prawo sytuacjach, respektowania obowiązujących okresów wypowiedzenia). 
Jest to niewątpliwie istotna przyczyna zatrudniania pracowników bez uprzedniego zawarcia 
jakiejkolwiek umowy, a także zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 
charakterystycznych dla stosunku pracy. Jedną z głównych przyczyn wskazywanych przez osoby 
wykonujące „pracę nierejestrowaną” jest chęć uniknięcia płacenia podatków oraz składek  
na ubezpieczenie społeczne. Inną  przyczyną jest z kolei obawa przed utratą różnego rodzaju 
świadczeń z opieki społecznej (prawo do których osoba ta mogłaby utracić w przypadku 
wykazania oficjalnego dochodu z tytułu wykonywanej pracy) bądź prawa do zasiłku  
dla bezrobotnych. Ponadto należy zauważyć, iż forma nierejestrowanego zatrudnienia 
preferowana jest często przez osoby pragnące uniknąć egzekucji komorniczych, nie tylko z racji 
długów o charakterze alimentacyjnym. Odnośnie tego ostatniego zagadnienia należy zwrócić 
uwagę na obowiązujące obecnie w Kodeksie pracy regulacje zawarte w  art. 282 §2 oraz 
art. 282 §3 Kodeksu pracy. Pierwszy ze wskazanych powyżej przepisów stanowi 
typ kwalifikowany wykroczenia polegającego na braku potwierdzenia na piśmie zawartej 
z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy. Jeżeli osobą której 
nie potwierdzono w formie pisemnej warunków oraz rodzaju umowy o pracę jest osoba o której 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych 
(czyli osoba wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja 
należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku 
bezskuteczności egzekucji alimentów, a która zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres 
dłuższy niż 3 miesiące), pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny 
od 1500 zł do 45 000 zł. Drugi z przepisów wprowadza odpowiedzialność wykroczeniową z tytułu 
wypłacenia osobie o której mowa powyżej wynagrodzenia w wysokości wyższej niż wynikające  
z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. 
Wskazane wyżej wykroczenia są bardzo trudne do wykazania pod względem dowodowym.  
W przypadku wykroczenia polegającego na braku pisemnego potwierdzenia  umowy o pracę 
osoba wykonująca pracę oraz kontrolowany przedsiębiorca z reguły zgodnie oświadczają, 
że praca została rozpoczęta w dniu kontroli i jest wykonywana w oparciu o ustną umowę 
cywilnoprawną. Z kolei udowodnienie popełnienia drugiego z wykroczeń wymagałoby w praktyce 
pozyskania materialnych dowodów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia w wysokości 
wyższej niż określona w umowie o pracę (przelew, pokwitowanie odbioru). Wiadomym jest, że 
tego rodzaju świadczenia wypłacane są z reguły „z ręki do ręki” i nie są ujmowane w oficjalnych 
listach płac. Ponadto zarówno dłużnikowi alimentacyjnemu jak również powierzającemu mu pracę 
przedsiębiorcy nie zależy na ujawnianiu tego rodzaju faktów inspektorowi. Zagadnienia ujęte we 
wskazanych wyżej przepisach pojawiają się głównie we wnioskach składanych przez wierzycieli 
alimentacyjnych bądź ich przedstawicieli ustawowych, przy czym ogólna liczba takich wniosków 
nie jest duża. 

W 2022 r. inspektorzy OIP Warszawa odnotowali 3 przypadki niepotwierdzenia na piśmie 
zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy, jeżeli pracownik 
ten jest dłużnikiem alimentacyjnym. 
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Przeprowadzając kontrole w zakresie legalności zatrudnienia inspektorzy pracy współpracują 
z organami administracji publicznej, służbami mundurowymi, organami administracji skarbowej 
oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Pozytywnie należy również ocenić współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy. Urzędy 
przekazują między innymi informacje dotyczące osób wykonujących pracę, które nie 
wyrejestrowały się z rejestru osób bezrobotnych oraz dane dotyczące firm rejestrujących wiele 
oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. W wyniku przeprowadzonych 
czynności poinformowano urzędy o wynikach 3 postępowań kontrolnych, a 2 kontrole 
przeprowadzono na wniosek Powiatowych Urzędów Pracy.  

Na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzono 12 kontroli, natomiast  
w 42 przypadkach poinformowano ZUS o wynikach kontroli. 

Na wniosek organów administracji skarbowej przeprowadzono 9 kontroli, a o wynikach  
10 postępowań kontrolnych poinformowano Urzędy Skarbowe. 

W ramach współpracy z Policją, inspektorzy mogą liczyć na pomoc funkcjonariuszy Komendy 
Stołecznej Policji, zajmujących się na co dzień zwalczaniem przestępczości związanej między 
innymi z handlem ludźmi i pracą przymusową. W 2022 r. 3 kontrole przeprowadzono na wniosek 
Policji, a wspólnie z funkcjonariuszami Policji przeprowadzono 6  kontroli. 

* 
2. Kontrola legalno ści zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykony wania 

pracy przez cudzoziemców 

W roku 2022 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzili   
841 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w 794 podmiotach. Kontrolą objęto łącznie 
3 219 cudzoziemców. Stwierdzono 451 przypadków nielegalnego powierzenia pracy 
cudzoziemcom (w tym 19 przypadków pobytu uniemożliwiającego wykonywanie pracy, 285 
przypadki wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę, 84 przypadków wykonywania pracy na 
warunkach innych niż w treści zezwolenia na pracę, 83 przypadki wykonywania pracy bez 
potwierdzenia umowy w formie pisemnej), co stanowi 14 % ogółu objętych czynnościami 
kontrolnymi. 

Legalno ść zatrudnienia cudzoziemców 

liczba 
cudzoziem. 

objętych 
kontrolą 

liczba 
cudzoziem. 

którym 
powierzono 
nielegalne 

wykonywanie 
pracy 

w tym dla których przy powierzaniu stwierdzono: 

nielegalny 
pobyt 

podstawę 
pobytu 

nieuprawniającą 
do 

wykonywania 
pracy 

brak 
wymaganego 
zezwolenia 
na pracę 

(zezwolenia 
na pobyt 
czasowy i 
pracę itp.) 

pracę  
na innym 

stanowisku lub 
innych warunkach 

niż określone  
w zezwoleniu na 

pracę (zezwoleniu 
na pobyt czasowy  

i pracę itp.) 

brak 
zawarcia 
umów w 
formie 

wymaganej 
(pisemnej) 

3 219 451 10 19 285 84 83 

w tym świadczący pracę na podstawie: 

a) oświadczenia pracodawcy 

960 136 1 4 59 - 19 

b) zezwolenia na pracę sezonową 

222 12 0 0 2 12 0 

c) zezwolenia na pracę sezonową 

361 40 3 - 25 - 2 

W następstwie stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali 9 poleceń oraz 
skierowali 266 wystąpień zawierających 711 wniosków. Osoby winne popełnienia 242 wykroczeń 
ukarano 155 mandatami karnymi na łączną kwotę 207 900 zł. W 48 przypadkach zastosowano 
środek wychowawczy (za 52 wykroczenia). W stosunku do 7 obwinionych skierowano 7 wniosków 
o ukaranie do sądów (za 23 wykroczenia). W trakcie prowadzonych kontroli udzielono 676 porad 
dotyczących legalności zatrudnienia. 

W 2022 r. nastąpił ponowny wzrost liczby cudzoziemców wykonujących pracę w naszym 
kraju. Po raz pierwszy w historii ich liczba przekroczyła milion i wyniosła 1 063 000 na koniec 
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roku, co stanowi około 6,5 % wszystkich ubezpieczonych1. Wielu z nich wykonuje na co dzień 
pracę na terenie Województwa Mazowieckiego. Od lat należy ono do obszarów o największej 
liczbie zatrudnianych obcokrajowców. Wykonują oni pracę w wielu sektorach gospodarki, przy 
czym najczęściej w budownictwie, gastronomii, rolnictwie oraz przy pracach domowych (opieka 
nad dziećmi, osobami starszymi, pomoc domowa). W działalności naszego Okręgu można 
wyróżnić 3 główne obszary w których stykamy się z powierzaniem pracy zarobkowej (w tym 
również nielegalnym) obcokrajowcom:  

• pierwszym i najważniejszym obszarem są  kontrole przeprowadzane na skutek skarg 
składanych przez samych cudzoziemców (zawierają one zarzuty dotyczące naruszania ich 
uprawnień pracowniczych) oraz wniosków kierowanych do OIP przez osoby trzecie oraz 
różnego rodzaju organy i instytucje (powiatowe urzędy pracy, urzędy wojewódzkie, policja, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe) zawierających informacje  
o przypadkach nielegalnego zatrudniania obcokrajowców. Czynności kontrolne 
przeprowadzane w ich wyniku charakteryzują się z reguły dużą liczbą stwierdzanych 
nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia. 

• drugim obszarem o którym należy wspomnieć są kontrole przeprowadzane na placach 
budów. Sektor budowlany tradycyjnie charakteryzuje się relatywnie wysokim poziomem 
zatrudniania cudzoziemców. Często towarzyszy temu nielegalne powierzanie pracy 
obcokrajowcom. 

• trzecim obszarem w którym mamy do czynienia z nielegalnym powierzaniem pracy 
cudzoziemcom są kontrole związane z badaniem przyczyn i okoliczności wypadków przy 
pracy. W 2022 r. na łączną liczbę 533 zgłoszonych do naszego Urzędu wypadków przy 
pracy przypadło 77 zdarzeń w których osobami poszkodowanymi byli cudzoziemcy.  
W części kontroli stwierdzono nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia 
cudzoziemców. 

Agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę miała istotny wpływ na kwestie związane  
z legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W wyniku wojny, na terytorium naszego kraju 
znalazło się wielu uchodźców z Ukrainy, z których cześć podjęła pracę zarobkową. Powstała więc 
konieczność natychmiastowego uregulowania ich statusu prawnego, włączenie z kwestią 
wykonywania pracy. Sejm uchwalił ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jej przepisy (kilkukrotnie 
nowelizowane) wprowadziły bezprecedensowe rozwiązania dotyczące powierzania pracy 
obywatelom Ukrainy. Po raz pierwszy ustawodawca zdecydował się na otwarcie rynku pracy dla 
obywateli jednego z państw w tak szerokim zakresie i w bardzo odformalizowany sposób. 
Stosowanie przepisów wskazanej wyżej ustawy stało się jednym z głównych zadań inspektorów 
pracy w zeszłym roku. 

Odchodząc od kwestii związanych z wojną na Ukrainie należy zauważyć, iż najistotniejsze 
nieprawidłowości w obszarze zatrudnia obcokrajowców pozostają bez zmian w porównaniu z 
ubiegłymi latami. Do najczęściej spotykanych nieprawidłowości należy zatrudnianie bez ważnego 
zezwolenia na pracę lub na warunkach innych niż w treści zezwolenia na pracę (ewentualnie 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy). Nadal zdarzają się również przypadki, gdy 
pracodawca zatrudnia obcokrajowca posługującego się kartą pobytu z adnotacją: „dostęp do 
rynku pracy”, przy czym karta ta jest wydana w związku z uzyskaniem przez cudzoziemca 
zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy, na rzecz innego podmiotu. Problemem 
towarzyszącym przeprowadzaniu kontroli jest zjawisko firm zarejestrowanych w tak zwanych 
„biurach wirtualnych”. Dotyczy to zwłaszcza firm delegujących cudzoziemców do pracy poza 
granicami naszego kraju. Często zdarza się, że firmy te funkcjonują w KRS jako zarejestrowane w 
biurach, z którymi zakończyły już formalnie współpracę na przykład na skutek wypowiedzenia 
umowy najmu adresu. Sąd rejestrowy, mimo zawiadomień ze strony podmiotu prowadzącego 
biuro wirtualne nie wykreśla takiej firmy z rejestru. Odnośnie pracy wykonywanej na podstawie 

                                                           
1 https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8632551,zus-wzrost-ubezpieczen-cudzoziemcow.html 
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oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom to do stwierdzanych najczęściej 
nieprawidłowości należy nadal wykonywanie pracy na warunkach niezgodnych z treścią 
oświadczenia (najczęściej w zakresie dotyczącym miejsca wykonywanej pracy oraz ilości godzin 
pracy). 

W 2022 r. nie odnotowano przypadków rażących naruszeń przepisów prawa w odniesieniu 
do cudzoziemców będących obywatelami Nepalu, Indii, Bangladeszu, Filipin, Etiopii, Wietnamu, 
Kolumbii i Meksyku.  Stwierdzono nielegalne powierzenie wykonywania pracy 2 obywatelom 
Wietnamu, 2 obywatelom Meksyku i 2 obywatelom Indii. Odnośnie obywateli Indii 
charakterystycznym zjawiskiem jest kwestia podmiotów zarejestrowanych na terytorium Polski 
(często jako agencje zatrudnienia), których działalność polega w znacznym stopniu na legalizacji 
pobytu Hindusów poprzez pozyskiwanie zezwoleń jednolitych. Są to firmy będące własnością 
cudzoziemców, często nie zatrudniające w ogóle Polaków. Ich siedziby znajdują się na ogół w 
biurach wirtualnych. Osoby nimi zarządzające znajdują się i prowadzą praktycznie całą 
działalność poza terytorium Polski. Zarzuty dotyczą pobierania przez te podmioty opłat z tytułu 
uzyskania zezwolenia na pracę (przy czym czynności te służą często wyłącznie legalizacji pobytu 
cudzoziemców), których charakter może budzić zastrzeżenia z punktu widzenia polskich 
przepisów. Zarzuty nie dotyczą jednak z reguły samego procederu pobierania opłat, ale przede 
wszystkim niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej 
umowy. Pełna weryfikacja stawianych zarzutów jest z reguły niemożliwa z uwagi na fakt, iż: 

• całość działalności polegającej miedzy innymi na pobieraniu opłat jest prowadzona poza 
terytorium Polski, 

• osoby decyzyjne również z reguły przebywają za granicą (czynności kontrolne o ile uda 
się przeprowadzić są realizowane z udziałem powołanego ad hoc pełnomocnika). 

Tym samym brak również możliwości przeprowadzenia postępowania wykroczeniowego, 
zgodnie z art. 3 §1 Kodeksu wykroczeń na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada 
ten, kto popełnił wykroczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim 
statku wodnym lub powietrznym. 

Innym ważnym wyzwaniem, przed którym stoją organy legalności zatrudnienia jest kwestia 
wykonywania pracy przez cudzoziemców w ramach nowych modeli zatrudnienia związanych  
z wykorzystaniem różnego rodzaju aplikacji internetowych (Glovo, Let s Deliver, BOLT, Uber, 
Uber Eats). W modelu tym trudno mówić o istnieniu typowej relacji podmiot powierzający pracę- 
cudzoziemiec. Jest to sytuacja posiadająca cechy właściwe dla prowadzenia działalności 
gospodarczej. Doświadczenia kontrolne Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz 
Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej pokazują, iż trudno w tym przypadku traktować 
wskazane wyżej podmioty jako pracodawców osób wykonujących pracę (w tym cudzoziemców). 
Przedmiotem działalności podmiotów takich jak: UBER (firma zarejestrowana w Holandii jako 
Uber B.V), BOLT (firma zarejestrowana w Estonii jako Bolt Operations OÜ), GLOVO (firma 
zarejestrowana w Hiszpanii jako Glovoapp23, S.L.) są usługi pośrednictwa przy przewozie osób 
lub różnego rodzaju produktów. Firmy te prowadzą działalność za pośrednictwem 
przedsiębiorców będących ich partnerami, podwykonawcami. Ich rola sprowadza się do 
umożliwienia swoim partnerom dostępu do mobilnej aplikacji łączącej przewoźników  
z pasażerami, restauratorów, właścicieli sklepów z konsumentami. Stosowany przez partnerów 
wskazanych wyżej podmiotów schemat „powierzania pracy” uniemożliwia często skuteczne 
przeprowadzenie kontroli przez inspektorów pracy. Firmy te wskazują, iż nie zatrudniają 
pracowników, a jedynie zawierają z nimi umowy, których przedmiotem jest użyczenie samochodu 
i udostępnienie aplikacji. W niektórych przypadkach partnerzy powierzają pracę na podstawie 
umów cywilnoprawnych. W takiej sytuacji istnieje z reguły możliwość przeprowadzenia czynności 
kontrolnych w zakresie legalności zatrudnienia oraz prawidłowości wypłaty minimalnej stawki 
godzinowej. Należy podkreślić, że skomplikowany (zwłaszcza dla cudzoziemców) model rozliczeń 
finansowych  prowadzi niekiedy do sytuacji, w których wykonujący przewozy kierowca 
(korzystający z udostępnionego samochodu) nie otrzymuje oczekiwanego wynagrodzenia,  
a niekiedy jest obciążany karami pieniężnymi. Wypada mieć nadzieję, że powyższa sytuacja 
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ulegnie przynajmniej częściowej zmianie w wyniku wejścia w życie DYREKTYWY PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform 
internetowych. Aktualnie trwają pracę nad projektem dyrektywy. Komisja Europejska szacuje,  
że w następstwie jej przyjęcia status pracowników uzyska od 1,72 mln do 4,1 mln osób 2.  

W 2022 r. stwierdzono 12 przypadków wykonywania pracy przez cudzoziemców 
przebywających nielegalnie na terytorium RP. Należy zauważyć, że w stosunku do ogólnej liczby 
nielegalnie wykonujących pracę cudzoziemców, przypadki nielegalnego pobytu cudzoziemców 
wykonujących pracę należą do rzadkości. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest 
obowiązywanie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wydłużających z mocy prawa terminy 
ważności większości tytułów pobytowych. 

Częstą przyczyną nielegalnego pobytu cudzoziemców jest nieznajomość przez nich 
obowiązującego w Polsce prawa, a także korzystanie z usług nierzetelnych pełnomocników 
reprezentujących ich w postępowaniach administracyjnych. Tacy pełnomocnicy pobierają od 
obcokrajowców opłaty, a następnie nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Konsekwencją tego 
może być na przykład uchybienie obowiązującym terminom (do złożenia odwołania od decyzji 
Wojewody, uzupełnienia wniosku o pobyt). Cudzoziemcy mogą nie mieć świadomości, że ich 
pobyt w Polsce ma charakter nielegalny. 

Realizowane w 2022 r. działania prewencyjne ukierunkowane były w szczególności na 
popularyzację zmian legislacyjnych w zakresie przepisów regulujących kwestie zatrudniania 
cudzoziemców zawartych przede wszystkim w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Począwszy od 
dnia 24 lutego 2022 roku pracownicy naszego Urzędu podjęli liczne działania związane z 
zapewnieniem pomocy prawnej uchodźcom wojennym z terytorium Ukrainy. Działania te 
ukierunkowane były dwutorowo. Dotyczyły  działalności szkoleniowej na rzecz podmiotów 
powierzających pracę cudzoziemcom z terytorium Ukrainy oraz świadczenia poradnictwa 
prawnego na rzecz obywateli Ukrainy. W ramach działalności szkoleniowej należy wyróżnić 
następujące inicjatywy: 
• Na przełomie marca i kwietnia 2022 r. zorganizowano 3 webinary poświęcone nowym 

regulacjom prawnym dotyczącym powierzania pracy obywatelom Ukrainy zawartym w 
przepisach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem 
przedsiębiorców. W każdym z nich uczestniczyło każdorazowo kilkudziesięciu pracodawców. 

• W dniach 31 marca i 19 maja 2022 r. koordynator sekcji legalności zatrudnienia wziął udział w 
szkoleniach dla pracodawców których głównym organizatorem był Urząd Pracy Miasta 
Stołecznego Warszawy. Wraz z ekspertami Urzędu Pracy i Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
przybliżał licznie zgromadzonym przedsiębiorcom zagadnienia związane z nowymi przepisami 
dotyczącymi powierzania pracy obywatelom Ukrainy. 

• W dniu 18 marca 2022 r. kierownik Oddziału w Siedlcach wziął udział w spotkaniu 
organizowanym przez Prezydenta Miasta Siedlce dotyczącym zatrudniania obywateli Ukrainy 

• W dniu 9 maja 2022 r. przedstawiciele naszego Urzędu uczestniczyli w konferencji „Za 
przyszłość Waszą i Naszą” której organizatorem był Samorząd Studentów Politechniki 
Warszawskiej. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość skonfrontowania nabytej 
wiedzy z ich aktualną sytuacją pracowniczą oraz uzyskania porady prawnej. Otrzymali 
również publikacje w języku ukraińskim dotyczące aktualnego stanu prawnego 
obowiązującego w Polsce. 
Drugim niezwykle ważnym aspektem działalności naszego Urzędu były działania związane 

ze świadczeniem pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy. Głównymi partnerami Inspekcji były  

                                                           
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52021PC0762 
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jednostki samorządu terytorialnego (Urzędy Miast, Powiatowe Urzędy pracy). W powyższym 
zakresie można wyróżnić następujące inicjatywy:  
• W dniach 3, 4 i 17 marca b.r. pracownicy Oddziału w Płocku udzielali porad prawnych 

obywatelom Ukrainy w punkcie informacyjnym zorganizowanym wspólnie z Urzędem Miasta 
Płocka i Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku. 

• W dniu 5 kwietnia b.r. pracownicy sekcji legalności zatrudnienia wzięli udział w Targach Pracy 
zorganizowanych na Stadionie Narodowym. Wspólnie z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych udzielali porad prawnych obywatelom Ukrainy. 

• W dniach 17-18 maja 2022 r. pracownicy sekcji promocji uczestniczyli w Europejskich Dniach 
Pracodawców zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, w trakcie którego 
udzielali porad prawnych obywatelom Ukrainy. 

• W miesiącu czerwcu b.r. pracownicy sekcji promocji wzięli udział w cyklu spotkań podczas 
których udzielali konsultacji prawnych obywatelom Ukrainy (11 czerwca- Bezpieczny Piknik 
Rodzinny w Radomiu, 19 czerwca- Falenicki Dzień Sąsiada, 25 czerwca- Dzień Strażaka i 
Dzień Rodziny w Prażmowie). 

Ważnym elementem popularyzacji przepisów prawa pracy związanych z legalnością 
zatrudnienia jest system porad prawnych funkcjonujący zarówno w siedzibie OIP w Warszawie, 
jak i jego oddziałach terenowych. Jest to często jedne miejsce w którym cudzoziemcy mogą 
uzyskać darmową, a jednocześnie profesjonalną  poradę z zakresu prawa pracy. W 2022 r. 
udzielono 512 porad z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz 221 porad z zakresu 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Porady z zakresu legalności zatrudnienia są również 
udzielane przez inspektorów podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.  

W 2022 r. przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie kontynuował udział 
w spotkaniach organizowanych w ramach projektu "Migright, wzmocnienie dialogu społecznego 
na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”. Celem projektu jest wymiana poglądów 
i spostrzeżeń dotyczących budowania dialogu społecznego w obszarze zatrudnienia 
cudzoziemców. Projekt "Migright” ma charakter międzynarodowy. Jest realizowany przez 
partnerów społecznych: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Federację 
Przedsiębiorców Polskich, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, przy udziale 
Confederation of Norwegian Enterprise, będącej największą organizacją zrzeszającą norweskich 
przedsiębiorców.  

Ważnym elementem kontroli legalności zatrudnienia jest współpraca inspektorów pracy  
z przedstawicielami innych urzędów oraz służb. W przypadku legalności zatrudnienia 
obcokrajowców kluczowe znaczenie ma współpraca z Urzędami Wojewódzkimi, Powiatowymi 
Urzędami Pracy, Policją i Strażą Graniczną. 

W roku 2022 inspektorzy pracy w ramach realizacji tematu  przeprowadzili 11 wspólnych 
kontroli z funkcjonariuszami Straży Granicznej. W wyniku dokonywanych ustaleń inspektorzy 
pracy 129 razy informowali Straż Graniczną o naruszeniach przepisów związanych  
z zatrudnianiem cudzoziemców. Współpracę z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej 
należy ocenić na poziomie dobrym. Koordynatorzy z ramienia OIP oraz Nadwiślańskiego 
Oddziału Straży Granicznej pozostają w stałym kontakcie. Taka praktyka służy bieżącej wymianie 
posiadanych informacji, dokumentacji kontrolnych oraz pozwala na niedublowanie kontroli,  
o których przeprowadzenie wnoszą czasami równolegle do naszych urzędów inne organy, 
podmioty i osoby. 

Dobrze rozwija się również współpraca z Policją. W 2022 r. przeprowadzono 10 kontroli  
w których uczestniczyli jej funkcjonariusze. W 13 przypadkach informowano Policję o wynikach 
czynności kontrolnych. W 2022 r. inspektorzy pracy wzięli tradycyjnie udział w organizowanej 
przez Policję międzynarodowej operacji EMPACT EAD 2022 Labour Exploitation mającej na celu 
zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Ubiegłoroczne działania były 
ukierunkowane na podmioty zatrudniające obywateli Ukrainy. Przeprowadzono kilkanaście 
kontroli z udziałem funkcjonariuszy policji i Straży Granicznej. 
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W 2022 r. Okręgowy Inspektor Pracy 137 razy informował właściwych miejscowo 
Wojewodów o  przypadkach stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy. Na wniosek Wojewody przeprowadzono 5 kontroli. Współpraca  
z Urzędem Wojewódzkim polega również na udziale przedstawiciela OIP w pracach 
Wojewódzkiego Zespołu do spraw Zapobiegania Handlowi Ludźmi. 

Na przestrzeni ostatnich lat zauważalnym jest utrzymywanie  się na stałym wysokim 
poziomie liczby kontroli przeprowadzanych w ramach tematu legalności zatrudniania 
cudzoziemców (729 kontroli w 2021 r.,  626 kontroli w 2020 r., 981 kontroli w 2019 r.). W roku 
sprawozdawczym liczba przeprowadzonych kontroli (841) była wyższa niż w latach ubiegłych. 
Wpływ na to miało niewątpliwie stopniowe wygaśnięcie epidemii Covid -19 oraz zniesienie 
większości związanych z nią zakazów i ograniczeń. Podobnie jak w poprzednich latach liczba 
przypadków nielegalnego powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom utrzymuje się na 
stałym poziomie. Najwięcej przypadków nielegalnego wykonywania pracy dotyczy obywateli 
Ukrainy. 

* 
3. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepi sów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

W roku 2022 Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie realizował temat dotyczący 
przestrzegania przepisów prawa przez agencje zatrudnienia. Kontrole dotyczyły oceny 
funkcjonowania przyjętych rozwiązań prawnych dotyczących działania w/w podmiotów.  

W zakresie realizacji tematu, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
przeprowadzili w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. łącznie 56 kontroli w 53 różnych 
podmiotach będących agencjami zatrudnienia.  

Kontrole przeprowadzone były głównie w związku ze skargami i wnioskami z Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy (w sumie 32 kontroli) oraz w związku z bieżącą działalnością Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie. 

W 2022r. inspektorzy pracy prowadzący kontrole wykazali 9 podmiotów, działających jako 
agencje zatrudnienia bez wymaganego certyfikatu. 

W toku przeprowadzonych kontroli wykazano również uchybienia związane  
z niezamieszczaniem w ogłoszeniach i ofertach pracy numeru wpisu do rejestru agencji 
zatrudnienia, nieprzedłożeniem w przewidzianym przepisami ustawy terminie marszałkowi 
województwa rocznej informacji o działalności agencji zatrudnienia, niedotrzymania terminów 
związanych z informowaniem marszałka województwa o zmianie danych objętych wnioskiem. 
Wykazano również naruszenia przepisów w zakresie wymogu posiadania przez agencję lokalu,  
w którym świadczone byłyby usługi związane z prowadzoną działalnością. 
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy pracy inspektorzy pracy skierowali 
do podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia łącznie 30 wystąpień zawierających 118 
wniosków. Kierowano również do sądu wnioski o ukaranie. Nie nakładano jednak mandatów oraz 
nie stosowano środków wychowawczych. 

Stwierdzone podczas prowadzonych kontroli naruszenia wynikały, przede wszystkim 
z nieznajomości przepisów prawa w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy ale również (w przypadku nielegalnego prowadzenia agencji zatrudnienia) z chęci 
kontunuowania działalności agencji zatrudnienia mimo wykreślenia jej z rejestru. 

W 2022r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie skierował 12 powiadomień do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego dotyczących: 

• świadczenia usług agencji zatrudnienia bez wymaganego certyfikatu (podmioty zostały 
wykreślone w rejestru agencji zatrudnienia ale kontrole wykazały, że nadal świadczyły 
usługi w tym zakresie) 

• niezawierania z osobami kierowanymi do zatrudnienia do zagranicznych pracodawców oraz 
z tymi pracodawcami umów wymaganych przez art. 85 ust. 2 i ust. 3 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

• świadczenia usług agencji zatrudnienia za pośrednictwem tzw. wirtualnego biura. 
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Marszałek Województwa nie przekazuje do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie,  
w wyniku kierowanych do niego w okresie od 2020r. do 2022r. powiadomień, informacji  
o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia. 

Biorąc pod uwagę ujawnione nieprawidłowości, w szczególności nieprawidłowości, które 
stanowiły wykroczenia określone w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy - w związku z czym zostały skierowane do sądu wnioski o ukaranie – stwierdzić należy,  
że ilościowa skala naruszeń ujawniona w trakcie kontroli przeprowadzonych w 2022 r. jest wyższa 
niż w roku ubiegłym, zwłaszcza w zakresie nielegalnego prowadzenia agencji zatrudnienia. 

Na 11 wniosków o ukaranie skierowanych do sądu w związku z nielegalnym prowadzeniem 
agencji zatrudnienia, w 3 przypadkach zapadły wyroki w trybie nakazowym (w tym  
2 prawomocne) i 1 w I instancji (prawomocny), w pozostałych przypadkach toczą się 
postępowania. 

W zakresie zmian legislacyjnych zasadne byłoby rozważenie wprowadzenia zakazu 
rejestracji agencji zatrudnienia w tzw. wirtualnych biurach. Uwzględniając zakres świadczonych 
usług oraz to, że pokrzywdzonym, w przypadku nieuczciwej działalności agencji, jest pracownik, 
bądź osoba poszukująca zatrudnienia, zasadne byłoby wprowadzenie obowiązku wykazania, że 
podmiot, który zamierza prowadzić pośrednictwo pracy posiada do tego celu odpowiednie 
zaplecze lokalowe. Zmiany dokonane w prawie w 2017r. nie rozwiązały problemu istniejącego od 
lat. 

* 

4. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników 
tymczasowych  

W zakresie realizacji tematu inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Warszawie przeprowadzili w okresie sprawozdawczym łącznie 27 kontroli w 22 różnych 
podmiotach będących agencjami pracy tymczasowej. Kontrole dotyczyły oceny funkcjonowania 
przyjętych rozwiązań prawnych dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych. 

W roku 2022 kontrole wykazały 4 podmiot prowadzące agencje pracy tymczasowej bez 
wymaganego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących przedmiotową działalność. 

Na podstawie analizy wyników kontroli za 2022r. stwierdzić należy, że ogólnie skala 
nieprawidłowości w zakresie naruszania ustalonego porządku prawnego, obowiązującego przy 
zatrudnianiu pracowników tymczasowych, jest mniejsza od skali nieprawidłowości w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy obowiązujących w stosunku pracy na podstawie Kodeksu 
Pracy. Większość nieprawidłowości, zgłaszanych głównie w skargach obecnych i byłych 
pracowników tymczasowych, dotyczyło niepotwierdzania na piśmie najpóźniej w drugim dniu 
wykonywania pracy tymczasowej warunków zawartej umowy o pracę oraz nieterminowego 
wydawania świadectwa pracy. Ilość środków prawnych wydawanych w czasie kontroli podmiotów 
działających jako agencje pracy tymczasowej jest stosunkowo mała, a to ze względu  
na przechodzenie części agencji na zatrudnianie osób do wykonywania pracy tymczasowej  
nie na podstawie umów o pracę tymczasową ale na podstawie umów cywilnoprawnych 
zawieranych w celu wykonywania pracy tymczasowej. 

Na podstawie analizy wyników kontroli za 2022r. stwierdzić należy, że ogólnie skala 
nieprawidłowości w zakresie naruszania ustalonego porządku prawnego, obowiązującego przy 
zatrudnianiu pracowników tymczasowych, jest większa niż w latach poprzednich, z uwagi  
na większą niż w okresie pandemii i w roku ją poprzedzającym liczbę kontroli.  

Z uzyskanych informacji nie wynika, by inspektorzy pracy natrafiali na większe problemy 
z przeprowadzeniem czynności kontrolnych.  

Z analizy kontroli przeprowadzonych w 2022r. wynika, iż duża część agencji pracy 
tymczasowej powierza wykonywanie pracy tymczasowej jedynie na podstawie umów 
cywilnoprawnych, często cudzoziemcom. Nie jest to oczywiście niezgodne z obowiązującą 
ustawą, lecz osoby w taki sposób zatrudnione tracą uprawnienia osób zatrudnionych  
na podstawie umów o pracę tymczasową, takich jak urlopy wypoczynkowe czy dodatki za pracę  
w godzinach nadliczbowych i nocnych. Osoby takie nie są w żaden sposób zabezpieczone przed 
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utratą pracy. Wobec osób, którym zlecono wykonywanie pracy tymczasowej pracodawcy 
użytkownicy, do których w/w zleceniobiorcy są kierowani nie są zobligowani, tak jak w przypadku 
pracowników tymczasowych, do stosowania przepisów w zakresie wymagań co do bezpiecznych  
i higienicznych warunków pracy.  

Kolejnym zagadnieniem jest zawieranie umów outsourcingu przez podmioty świadczące 
legalne usługi pracy tymczasowej. Kierowanie przez takie agencje pracowników/zleceniobiorców 
do wykonywania pracy/usług na rzecz kontrahentów nie będących pracodawcami użytkownikami 
często ma cechy pracy tymczasowej i jest korzystne dla stron umowy outsourcingowej pod 
względem podatkowym. W przypadku stwierdzenia w czasie kontroli obchodzenia przez podmiot 
(zarejestrowany jak APT) przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, inspektor 
pracy poza zawiadomieniem Urzędu Skarbowego (w celu ustalenia prawa podmiotu 
korzystającego z pracy skierowanych do niego osób do odliczania podatku naliczonego  
w związku z nabyciem tych usług) oraz ZUS (w celu ustalenia płatnika składek) nie ma podstaw 
do stosowania innych środków prawnych.  

Ponadto często pojawiającym się problem jest kwestia naliczania ekwiwalentu za urlop 
dla pracownika tymczasowego. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o zatrudnianiu 
pracowników tymczasowych stanowią, że do obliczenia ekwiwalentu urlopowego pracownika 
tymczasowego należy uwzględnić sumę wynagrodzeń wypłaconych w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających miesiąc, w którym wypłaca się ekwiwalent, a następnie dzieląc otrzymany wynik 
przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie tych 3 miesięcy. 
Obowiązujący przepis nie reguluje dwóch okoliczności, tj.  
• termin wypłaty wynagrodzenia za pracę przypada na np. 10-tego dnia następnego miesiąc  

(co jest często koniecznością, gdyż użytkownik przekazuje agencji karty ewidencji czasu pracy 
z upływem ostatniego dnia miesiąca) - pracownik tymczasowy, który przepracował  
u użytkownika 1 miesiąc i zakończył zatrudnienie, nabywa prawo do 2 dni urlopu ale nie 
otrzyma ekwiwalentu, bo żadne wynagrodzenie nie zostało jeszcze wypłacone; 

• w okresie 3 miesięcy branych do podstawy ekwiwalentu pracownik tymczasowy nie 
przepracował ani jednego dnia w związku z chorobą i nie otrzymywał wynagrodzenia za pracę 
– nawet subsydiarne uwzględnienie w podstawie ekwiwalentu wynagrodzenia z umowy  
o pracę tymczasową nie rozwiązuje problemu, gdyż dzielenie przez 0 daje wynik niemożliwy; 
problem ten był już przedmiotem kilku postępowań sądowych, w których sądy rejonowe  
i okręgowe przyznawały rację agencji niewypłacającej ekwiwalentu, wskazując,  
że do podstawy ekwiwalentu należy uwzględnić wyłącznie wynagrodzenie, które zostało 
pracownikowi tymczasowemu faktycznie wypłacone (a takim nie jest zasiłek chorobowy) oraz 
zwracając uwagę na faktyczną niemożliwość obliczenia takiego ekwiwalentu.  

Obie sytuacje powodują, że pracownik tymczasowy nie ma równych praw z pracownikami 
kodeksowymi.  

* 
Kontrole pracodawcy u żytkowników pracowników tymczasowych 

Realizując powyższy temat w 2022 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
 w Warszawie przeprowadzili łącznie 25 kontroli w 23 różnych podmiotach będących 
pracodawcami użytkownikami.  

Stwierdzono podobne nieprawidłowości jak w latach ubiegłych.  
W toku kontroli inspektorzy pracy ujawnili następujące nieprawidłowości występujące 

u pracodawców użytkowników: 
• nie prowadzenie ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową zawierającej informację 

o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie 
obejmującym 36 kolejnych miesięcy, 

• nie informowanie agencji pracy tymczasowej na piśmie przez pracodawców użytkowników 
o wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi 
tymczasowemu oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagrodzenia 
obowiązujących u pracodawców użytkowników, 
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• dopuszczanie do pracy bez przeszkolenia w dziedzinie bhp, 
• nie  informowanie pracowników tymczasowych o ryzyku związanym z wykonywaną pracą 

oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 
• zamieszczanie w umowach zawieranych z agencją pracy tymczasowej zapisów 

zakazujących zatrudniania pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po 
zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej, 

• planowanie pracownikom tymczasowym rozpoczynania pracy dwa razy w tej samej dobie 
pracowniczej, 

• przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy poza 
czasem pracy – przed rozpoczęciem pracy. 

 
Naruszenia przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ujawniane  

w czasie kontroli przeprowadzonych w 2022 r. w zasadzie nie zmieniają się od wielu lat. 
Podkreślić jednak należy, że skala naruszeń z każdym rokiem zmniejsza się.  Jednocześnie 
w każdym roku zwiększa się liczba osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów 
prawa cywilnego, w związku z czym w stosunku do tych osób stosowane są w ograniczonym 
zakresie przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. W szczególności do osób 
wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów prawa cywilnego nie stosuje się przepisów 
ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w zakresie dotyczącym urlopów 
wypoczynkowych, czasu pracę (nie występuje zatem problem pracy w godzinach nadliczbowych, 
porze nocnej).  

W ocenie inspektorów pracy prowadzących czynności kontrolne, podstawową przyczyną 
stwierdzonych nieprawidłowości jest niewystarczająca znajomość przez pracodawców 
użytkowników obowiązujących przepisów dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych 
oraz przepisów prawa pracy. 

* 
Outsourcing/leasing, a praca tymczasowa 

W roku 2022 Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, realizował temat dotyczący 
Outsourcingu/Leasngu a pracy tymczasowej Kontrole dotyczyły oceny funkcjonowania przyjętych 
rozwiązań prawnych dotyczących działania takich podmiotów. W okresie sprawozdawczym 
inspektorzy przeprowadzili łącznie 16 kontroli w 15 różnych podmiotach. Badaniem objęto 
charakter pracy 66 osób w 15 skontrolowanych podmiotach. W stosunku do 51 osób stwierdzono, 
iż sposób i warunki wykonywanej pracy/usługi świadczą de facto o wykonywaniu pracy 
tymczasowej.  

Wykazano 8 podmiotów, w których doszło do powierzenia wykonywania czynności  
z pominięciem przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 

Z roku na rok obserwuje się coraz większe tendencje zastępowania pracy tymczasowej, 
zarówno przez podmioty niebędące formalnie agencjami zatrudnienia, jak też przez legalnie 
działające agencje – usługą outsourcingu. Aktualna pozostaje konieczność wprowadzenia 
regulacji prawnych dotyczących outsourcingu. Brak jest przepisu, który uznawałby za wykroczenie 
działalność polegającą na świadczeniu usługi outsourcingu w warunkach charakterystycznych dla 
pracy tymczasowej, a także korzystanie ze wspomnianej usługi. Pomijane są procedury związane 
z uzyskaniem stosownych certyfikatów umożliwiających działalność agencji zatrudnienia czy też 
agencji pracy tymczasowej. Zgodnie z opinią korzystających z usług outsourcingu jest ono 
wygodniejsze dla przedsiębiorcy z uwagi na brak uregulowań prawnych w zakresie stosowania 
przedmiotowych usług. 

W roku 2022 inspektorzy pracy działających w ramach właściwości miejscowej Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie, w związku z prowadzonymi kontrolami  i ujawnionymi w ich 
trakcie nieprawidłowościami, poinformowali Marszałka Województwa o stwierdzonych 
uchybieniach w zakresie kierowania zatrudnionych osób do pracy na rzecz innych podmiotów  
z pominięciem przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 
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Skierowano do sądu 3 wnioski o ukaranie przedsiębiorców prowadzących działalność 
niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 

* 
Agencje zatrudnienia prowadzone przez podmioty/cudz oziemców spoza UE 

W roku 2022 Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, realizował temat dotyczący 
przestrzegania przepisów prawa przez cudzoziemców prowadzących, na terenie właściwości 
miejscowej Urzędu, agencje zatrudnienia w tym agencje pracy tymczasowej. Podczas kontroli 
dokonano oceny funkcjonowania przyjętych rozwiązań prawnych w 6 podmiotach.  

Pięć spośród kontrolowanych podmiotów prowadzonych jest przez osoby posiadające 
obywatelstwo Ukraińskie, jeden podmiot prowadzony jest przez osobę posiadającą obywatelstwo 
Białoruskie. 

Kontrole wykazały, że w dwóch  podmiotach naruszane były przepisy zarówno o działalności 
jako agencje zatrudnienia jak i przepisy związane z zatrudnianiem pracowników w tym legalności 
zatrudnienia i bhp. W obu przypadkach po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających 
inspektorzy pracy wszczynali postepowanie wykroczeniowe poprzez kierowanie do właściwych 
sadów wniosków o ukaranie osób odpowiedzialnych za zaistniałe nieprawidłowości. W toku 
kontroli stwierdzano uchybienia zawiązane z legalnością zatrudnienia tj. powierzaniu pracy 
cudzoziemcom na warunkach innych niż wskazane w oświadczeniu o powierzeniu pracy. 
Stwierdzono również brak wydawania zleceniobiorcom kierowanym do wykonywania pracy 
tymczasowej zaświadczeń potwierdzających okres wykonywania pracy tymczasowej na rzecz 
poszczególnych pracodawców użytkowników, nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy. 
Kierowano wnioski do sądu o ukaranie  powiadamiano Wojewodę Mazowieckiego o nielegalnym 
powierzeniu pracy jak również w szczególnych przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
Urząd Celno-Skarbowy i Urząd Skarbowy. 

W ocenie inspektorów pracy prowadzących kontrole podstawową przyczyną stwierdzonych 
nieprawidłowości jest chęć ominięcia procedur związanych z uzyskaniem stosownych certyfikatów 
umożliwiających działalność agencji zatrudnienia czy też agencji pracy tymczasowej albo  brak 
wiedzy o przepisach obowiązujących w Polsce a dotyczących szeroko pojętej prawnej ochrony 
pracy, legalności zatrudnienia jak i technicznego bezpieczeństwa pracy. 

* 
5. Współpraca z urz ędami pa ństw członkowskich UE/EOG i wypełnianie roli 

instytucji ł ącznikowej 

Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług z terytorium RP  
– obywatele polscy 

Celem kontroli była realizacja zadań Państwowej Inspekcji Pracy, określonych w ustawie  
z 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, w zakresie: 
• stosowania wymogów administracyjnych i środków kontrolnych, wprowadzonych do prawa 

krajowego RP w następstwie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  
2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej 
delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającej Rozporządzenie (UE) 
nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany 
informacji na rynku wewnętrznym, celem skutecznego monitorowania procesu delegowania  
i przeciwdziałania nadużyciom w tym obszarze, 

• zapewnienia praworządności w transgranicznych stosunkach zatrudnienia, przy wykorzystaniu 
dostępnych narzędzi i instrumentów współpracy administracyjnej z właściwymi organami 
innych państw członkowskich, polegającej w szczególności na:  
− udzielaniu na ich wniosek informacji dotyczących delegowania pracowników  

z terytorium RP, 
− przeprowadzaniu na ich wniosek kontroli, 
− przekazywaniu organom właściwym tych państw informacji w związku z podejrzeniem 

naruszania przepisów prawa państwa oddelegowania - do egzekwowania których organy 
PIP nie są uprawnione. 
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Lp. Wyszczególnienie Liczba kontroli 

1 Liczba kontroli z wnioskiem o informacje, skierowanym do PIP przez instytucje 
łącznikową z UE/EOG 37 

2 Liczba przeprowadzonych czynności nie będących kontrolą (w tym czynności 
nieskutecznych dokumentowanych notatką służbową oraz kartą Zn) 11 

3 Liczba kontroli z własnych ustaleń OIP w Warszawie 0 

Kontrole realizowane w 2022 roku ograniczały się, co do zasady do opisu warunków 
zatrudnienia oraz wykonywania działalności przez przedsiębiorców w celu udzielenia odpowiedzi 
na pytania zawarte we wnioskach zagranicznych instytucji łącznikowych. Ocenę co do naruszeń 
prawa pracy w zakresie części przepisów zagranicznych wywołujących swoją właściwość w 
ramach transgranicznych relacji zatrudnienia pozostawiono instytucjom kierującym zapytania. 
Ustalenia z kontroli skupiały się na zadanych zagadnieniach   charakter opisowy w związku z 
zapytaniami kierowanymi przez zagraniczne instytucje łącznikowe. W przypadku trzech kontroli 
stwierdzono naruszenia w zakresie terminowości opłacania składek na Fundusz Pracy a w 
przypadku jednej stwierdzono nieterminowe zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, w jednym 
przypadku zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym w związku z popełnieniem 
wykroczenia z art. 122 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami skierowano środki 
prawne w formie 4 wniosków w wystąpieniu m. in. w zakresie nieterminowego opłacania składek 
oraz zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. W wyniku przeprowadzonych 
kontroli nie skierowano decyzji nakazowych.  

* 
Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług z terytorium RP  
– cudzoziemcy nie b ędący obywatelami UE/EOG 

Kontrole związane z realizacją tematu były prowadzone w następstwie zapytań 
przekazanych przez Departament Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy w 
ramach realizacji zadań instytucji łącznikowej. W toku prowadzonych czynności inspektorzy nie 
stwierdzili żadnych nieprawidłowości dających podstawy do zastosowania środków prawnych w 
formie decyzji nakazowych. 

Lp. Wyszczególnienie Liczba kontroli 

1 Liczba kontroli z wnioskiem o informacje, skierowanym do PIP przez instytucje łącznikową  
z UE/EOG 

22 

2 Liczba przeprowadzonych czynności nie będących kontrolą  
(w tym czynności nieskutecznych dokumentowanych notatką służbową) 

6 

Kontrole związane z realizacją tematu, czyli dodatkowo realizowane przy kontroli warunków 
zatrudnienia pracowników delegowanych z terytorium RP jeżeli wśród oddelegowanych 
znajdowali się cudzoziemcy były prowadzone w następstwie zapytań przekazanych przez DLZ 
GIP w ramach realizacji zadań instytucji łącznikowej.  

Problem występujący przy nieskutecznej realizacji zadań z tego tematu wiąże się ze 
stosowaniem przez niektórych przedsiębiorców (także cudzoziemców) tzw. przedsiębiorstw 
skrzynek pocztowych, biur wirtualnych. Przypadki takie mają miejsce od wielu lat. Praktyka ta 
odnosi się do kreowania podmiotów gospodarczych posiadających jedynie adres rejestrowy 
tożsamy z adresem korespondencyjnym, pod którym nie jest wykonywana żadna faktyczna 
działalność. Niektórzy z cudzoziemców celowo rejestrują takie podmioty wyłącznie w celu 
legalizacji zatrudnienia innych cudzoziemców na terenie innych krajów członkowskich. Kontrole 
podejmowane wobec takich podmiotów często okazywały się nieskuteczne.  

Najważniejsze wnioski, nasuwające się po analizie przeprowadzonych czynności kontrolnych 
to ułatwienie procedur dostępu do danych zawartych w ewidencji prowadzonej przez ZUS 
poprzez uzyskanie dla organów PIP możliwości elektronicznego dostępu do baz danych 
ubezpieczonych oraz podmiotów będących płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne 
Fundusz Pracy oraz FGŚP. Problematyczny charakter mają również niektóre pytania kierowane 
do PIP przez zagraniczne instytucje łącznikowe. Otrzymujemy na przykład pytania dotyczące 
prawdziwości (autentyczności) okazywanych tamtejszym służbom dokumentów takich jak badania 
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lekarskie czy szkolenia w dziedzinie bhp. Zdarzają się także wnioski o bardzo szczegółowe dane 
osobowe osób kierujących bądź będących właścicielami kontrolowanych firm. Kolejnym 
podobnym przykładem jest wniosek o sprawdzenie autentyczności okazanych zagranicznej 
instytucji przelewów bankowych potwierdzających zapłatę wyrównania minimalnej stawki 
wynagrodzenia. Wydaje się, że wiele z takich pytań jest do nas kierowanych z uwagi na 
nieznajomość uprawnień i specyfiki działalności naszej instytucji. Zdarzają się także przypadki 
zapytań kierowanych do PIP przez instytucje łącznikowe pomimo, że posiadają one samodzielne 
możliwości przeprowadzenia w tym zakresie kontroli.  

*** 
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3-letnia strategia PIP w budownictwie, ukierunkowana na zwiększenie skuteczności działań 
w sektorze budowlanym w latach 2022-2024, realizowana jest przy wsparciu inicjatyw 
prewencyjnych, informacyjnych i promujących bezpieczną pracę w tym sektorze, w szczególności 
Kampanii prewencyjnej. 

Priorytetem działań kontrolnych, będących elementem strategii, jest zapobieganie  
lub ograniczanie zagrożeń zawodowych w środowisku pracy, w wyniku podejmowanych przez 
inspektora pracy środków nadzorczych oraz działań o charakterze prewencyjnym. 

Celem stałych oraz systematycznych kontroli i rekontroli podmiotów wykonujących prace 
budowlane, realizowanych w okresie trwania 3-letniej strategii w budownictwie, w zestawieniu  
z wydawanymi przez inspektorów pracy środkami prawnymi oraz działaniami o charakterze 
profilaktycznym, jest uzyskanie poprawy stanu bezpieczeństwa pracy na budowach, utrwalenia 
prawidłowych sposobów realizacji prac – zgodnie z przepisami bhp oraz rozwoju zasad kultury 
pracy, w tym zmiany złych nawyków wśród osób pracujących i nadzorujących. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli pozwolą określić rodzaj i skalę nieprawidłowości,  
co zobrazuje poziom bezpieczeństwa pracy na budowach oraz wskażą, czy następuje zmiana 
tendencji obserwowanych od lat w tym sektorze gospodarki. Analiza wyników przeprowadzonych 
kontroli umożliwi sformułowanie propozycji działań (kontrolnych i prewencyjnych) ze strony 
Państwowej Inspekcji Pracy w kolejnych latach oraz propozycji zmian w przepisach prawnych. 
Stworzono specjalną aplikację umożliwiającą obserwowanie ilości skontrolowanych placów budów 
częstotliwości przeprowadzanych na nich kontroli. Pozwala na określenie ilości stwierdzanych 
nieprawidłowości na poszczególnych budowach. 

* 
1. Wzmożony nadzór na budowach o szczególnym znaczeniu  

dla bezpiecze ństwa 

W roku 2022 szczególnym nadzorem objęto 8 inwestycji na terenie województwa 
mazowieckiego. Są to zróżnicowane budowy pod względem kosztów, wielkości i skomplikowania 
prac: od budów o charakterze liniowym przez obiekty kultury czy nauki, po zwykłe osiedla 
mieszkaniowe. 

W ramach realizacji tematu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie 
przeprowadzono 43 kontrole w 39 podmiotach. Większość pracujących osób w kontrolowanych 
firmach była zatrudniona na podstawie umów o pracę. 

Najwięcej  nieprawidłowości dotyczyło zabezpieczania pracowników przed upadkiem  
z wysokości. Najczęstszą przyczyną upadków na budowach jest brak odpowiednich zabezpieczeń 
zbiorowych na stanowiskach pracy jak również w ich pobliżu, a także brak odpowiednich dojść  
do miejsc gdzie praca jest wykonywana. Pracą na wysokości jest również wykonywanie robót przy 
użyciu rusztowań, jednak błędy często nie dotyczyły wielkopowierzchniowych rusztowań 
elewacyjnych, ale mniejszych przejezdnych służących jako pomosty robocze do różnego rodzaju 
prac montażowych. 

Coraz większym i  zauważalnym problemem na budowach jest duże rozdrobnienie firm 
wykonawczych. Tworzone są grupy powiązane kapitałowo, gdzie w kilku lub kilkunastu 
przedsiębiorstwach  jedna osoba ma większość udziałów lub jest właścicielem. Jest to 
prawdopodobnie działanie celowe aby uniknąć różnego rodzaju obowiązków, w tym podatkowych. 
Często wskazywany przed generalnego wykonawcę jeden podwykonawca okazuje się być 
zlepkiem kilkunastu firm zatrudniających 1-3 osoby. Niezależnie od tego jak bardzo utrudnia to 
czynności kontrolne, taki stan ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo pracy na terenie budowy. 
Wielość małych przedsiębiorców utrudnia koordynację prac, pojawiają się błędy organizacyjne 
dotyczące braku zabezpieczeń stref niebezpiecznych składowania materiałów w pobliżu 
stanowisk pracy przez co tworzy sią bałagan utrudniający bezpieczne dojście do stanowisk pracy. 
Trudno w takiej sytuacji zapewnić również bezpośredni nadzór i dyscyplinę, zwłaszcza gdy 
dochodzą do tego problemy komunikacyjne związane z zatrudnieniem cudzoziemców, którzy nie 
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posługują się językiem polskim. W efekcie pracownicy nie używają środków ochrony 
indywidualnej i nie są odpowiednio przeszkoleni. 

Oceniając stan bezpieczeństwa i higieny pracy należy zwrócić uwagę, iż nie jest on 
jednakowy na wszystkich objętych tematem budowach. Na dużych inwestycjach panuje porządek, 
dużą wagę przywiązuje się do organizacji pracy, ale występują inne problemy np. związane  
z czasem pracy. Dla przykładu, konieczność wykonania pracy przez pracowników posiadających 
wysokie kwalifikacje i doświadczenie spowodowała, iż przekroczono średniotygodniowe limity 
czasu pracy w okresie rozliczeniowym.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 253 decyzje z czego 
wykonano 245 decyzji tj. 98% Wykonanie decyzji niewątpliwie miało wpływ na poprawę stanu 
bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach.  

Inspektorzy pracy wstrzymali prace aż w 28 przypadkach. 10-ciu pracowników skierowano do 
innych prac. 

W ocenie kontrolujących, przyczyny powstawania nieprawidłowości to : 
• Nadmierne tempo prowadzenia prac, lekceważenie zagrożeń występujących przy 

określonych pracach, przenoszenie odpowiedzialności na inne podmioty wykonujące 
prace w tych samych miejscach i czasie. 

• Długi łańcuch zależności (drabina podwykonawców) - osoba nadzorująca nie wie 
jakie firmy faktycznie wykonują prace na terenie budowy, a brak czasu nie pozwala 
na bardziej skuteczne egzekwowanie prawidłowych zachowań. 

• Dążenie niektórych przedsiębiorców do ograniczenia zatrudnienia przez co 
korzystają oni z firm podwykonawczych również małych. Na  niewielkim odcinku 
robót zwiększa się liczba podmiotów, co wywołuje trudności organizacyjne mające 
wpływ na bezpieczeństwo pracy. 

• Niski poziom wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i 
pracodawców małych firm. Na taki stan rzeczy mają wpływ szkolenia z zakresu bhp 
prowadzone w formie samokształcenia.  

• Brak czytelnego podziału obowiązków pomiędzy osobami pełniącymi funkcje 
nadzoru, zbytnie obciążenie ich innymi zadaniami, a także braki kadrowe.  

• Duża rotacja w zatrudnieniu. 

* 

2. Eliminowanie zagro żeń wypadkowych w budownictwie  

W roku 2022 inspektorzy pracy przeprowadzili 301 kontroli w 282 podmiotach wykonujących 
prace budowlane. Kontrolami objęto przedsiębiorców, na rzecz których prace wykonywało łącznie 
1693 osoby. W strukturze  rodzaju zatrudnienia dominował stosunek pracy, na podstawie którego 
pracę wykonywało 1408 osób (w tym 67 kobiet, 0 młodocianych oraz 3 osoby niepełnosprawne). 
W pozostałych przypadkach wykonujących pracę zatrudniano na podstawie umów 
cywilnoprawnych – 228 osób. Ponadto pracę świadczyło 38 podmiotów samozatrudniających się. 
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Najczęściej wyst ępuj ące nieprawidłowo ści 

Lp. Rodzaj nieprawidłowo ści  Liczba kontroli 

Stwierdzone 
nieprawidłowo ści 
w odniesieniu do 

liczby kontroli 

1.  Prace szczególnie niebezpieczne – prace na wysokości. 301 140 
(47%) 

2.  Niezabezpieczone otwory w stropach, na których prowadzone były 
roboty lub do których możliwy był dostęp ludzi. 

301 107 
(36%) 

3.  Montaż rusztowania przeprowadzony w sposób nieprawidłowy. 301 244 
(81%) 

4.  
Niestosowanie środków ochrony indywidualnej 
(inne niż te chroniące przed upadkiem z wysokości). 

301 91 
(30%) 

5.  Niezabezpieczone przed uszkodzeniem przewody elektryczne na 
terenie placu budowy. 

301 162 
(54%) 

6.  
Nie stosowanie środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości 

301 73 
(24%) 

7.  Brak wygrodzenia i oznakowania strefy niebezpiecznej 301 204 
(68%) 

8.  Nieprawidłowe umocnienie ścian wykopu bądź nie wykonanie 
skarpy o prawidłowym nachyleniu 

301 34 
(11%) 

9.  Nie urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych na terenie 
zaplecza placu budowy 

301 22 
(7%) 

10.  
Nie posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osoby wykonujące 
prace na placu budowy 

301 19 
(6%) 

11.  Nieprawidłowości dotyczące szkoleń z zakresu bhp 301 229 
(76%) 

12.  Nie skierowanie pracownika na wymagane badania profilaktyczne 301 68 
(23%) 

13.  
Nieprawidłowości dotyczące instrukcji bezpiecznego wykonywania 
robót budowlanych. 

301 73 
(24%) 

Z danych tych wynika, że w 2022 r. najwięcej problemów pracodawcy (przedsiębiorcy) mieli  
z właściwą eksploatacją rusztowań, w tym ich montażem i demontażem. Podczas 
przeprowadzania czynności kontrolnych inspektorzy pracy stwierdzali liczne nieprawidłowości 
dotyczące budowy i stanu technicznego rusztowań. 
W większości przypadków nieprawidłowości dotyczyły: 

• niekompletnych balustrad zabezpieczających przed upadkiem z wysokości w tym braku 
balustrad podwójnych czołowych, 

• braku balustrad od strony lica budynku w przypadku odsunięcia rusztowania od ściany 
ponad 0,2 m, 

• braku desek krawężnikowych, 
• braku stóp ram służących do wyrównywania uskoków podłoża i prawidłowego przeniesienia 

obciążenia od konstrukcji rusztowania na podłoże, 
• niewłaściwego zakotwienia rusztowania do elementów konstrukcyjnych budynku  

(nie zachowania prawidłowej siatki zakotwień wynikającej z instrukcji montażu 
rusztowania). Ponadto elementy kotwiące nie były montowane prostopadle do lica 
rusztowania, nie stosowano w takim przypadku elementów kotwiących podwójnych 
zamontowanych w literę V, nie stosowano naprzemiennie elementów kotwiących krótkich  
i długich), 

• braku ciągów komunikacyjnych, 
• braku uziemienia rusztowania oraz nie wyposażenie konstrukcji rusztowania w instalację 

piorunochronną, 
• wyposażenia w pomosty robocze, które nie posiadały powierzchni roboczej wystarczającej 

dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów. 

Nieprawidłowości te wynikały z tego, że do montażu rusztowań dopuszczano często osoby, 
które nie posiadały uprawnień do montażu/demontażu rusztowań budowlano montażowych 
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metalowych wydanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny 
(nazwa obowiązująca od 1.01.2023 r.). Spowodowane jest to brakiem wykwalifikowanych 
pracowników na rynku pracy. Pracodawcy (przedsiębiorcy) zatrudniają przypadkowe osoby bądź 
w większości przypadków cudzoziemców, którzy nie posiadają ww. kwalifikacji. 

Pracodawcom  wciąż sprawia problem właściwa organizacja prac na wysokości. 
Przeprowadzone kontrole oprócz stwierdzenia braku zbiorowych środków ochrony 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości wykazywały też liczne przypadki niewłaściwego 
doboru bądź niewłaściwego zastosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających 
pracownika przed upadkiem z wysokości. 

W ocenie inspektorów największy wpływ na stan bezpieczeństwa i higieny pracy na placach 
budów ma brak pracowników wykwalifikowanych, co zresztą zgłaszane było podczas kontroli 
także przez przedstawicieli firm budowlanych. Powyższe znacząco oddziaływało na stan 
bezpieczeństwa i higieny pracy na placach budów. Skutkowało to tym, że prace wykonywane były 
przez osoby nie przygotowane pod względem technologii realizowanych prac, nie posiadające 
utrwalonej wiedzy z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy oraz nie posiadające 
wymaganych kwalifikacji do wykonywania niektórych zawodów (np.; spawacz, monter rusztowań, 
itp). 

Nieprawidłowości dotyczące niewłaściwego przygotowania stanowisk pracy często wynikają 
z wadliwego podejścia nadzoru technicznego pracodawcy do tematyki dotyczącej bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Występuje przyzwolenie na wykonywanie prac w warunkach zagrożenia zdrowia  
i życia pracowników w celu zrealizowania prac budowlanych w krótkim czasie i przejścia jak 
najszybciej do kolejnego zadania.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali 3 134 decyzji nakazowych,  
309 z nich dotyczyło wstrzymania prac prowadzonych w warunkach bezpośredniego zagrożenia 
dla życia i zdrowia pracowników, w 102 przypadkach wstrzymano eksploatację maszyn natomiast 
w 59 kontrolach wydano decyzje zakazujące wykonywania prac. 29 decyzji dotyczyło skierowania 
do innych prac 46 pracowników nie posiadających uprawnień kwalifikacyjnych lub zatrudnianych 
przy danej pracy wbrew przepisom prawa. 

Pracodawcy i osoby nadzorujące pracę zostali ukarani 160 mandatami na kwotę 212 900 zł 
w związku z popełnieniem 304 wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Zastosowano 14 
środków wychowawczych dla drobnych przedsiębiorców oraz udzielono 1 447 porad. 
Najwięcej wykroczeń przeciwko prawom pracownika dotyczyło:  

• niewłaściwego zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości, 
• braku środków ochrony indywidualnej chroniącej przed upadkiem z wysokości, 
• nieprawidłowo zbudowanych rusztowań, 
• braku lub niewłaściwie przeprowadzonego instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp dla 

pracowników, 
• nie stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej głowy, 

• nie wygrodzenia i nie oznakowania stref niebezpiecznych. 
* 

3. Kontrole małych placów budów  

Celem działań kontrolnych było zapewnienie osobom pracującym przy pracach budowlanych 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególności poprzez usunięcie 
nieprawidłowości powodujących bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia osób wykonujących 
prace na małych budowach. Zgodnie z programem działań PIP na rok 2022 inspektorom pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie powierzono przeprowadzenie w czerwcu i wrześniu 
2022 roku kontrole na 50 placach budów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Warszawa 
30 placów budów, Oddziały 20 placów budów). W pierwszej fazie realizacji tematu, to jest  
od 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., inspektorzy pracy skontrolowali 50 pracodawców  
i przedsiębiorców organizujących pracę osobom fizycznym na 32 budowach. W drugiej fazie 
realizacji tematu, to jest od 1 września 2022 r. do 30 września 2022 r., inspektorzy pracy 
przeprowadzili kontrole na 112 placach budów, kontrolując 189 pracodawców i przedsiębiorców 
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organizujących pracę osobom fizycznym. Podsumowując, w roku 2022 inspektorzy pracy 
przeprowadzili 239 kontroli w 230 podmiotach gospodarczych wykonujących głównie prace 
budowlane na 144 placach budów zakwalifikowanych do tematu. 

Kontrole przeprowadzono przede wszystkim na terenie budów, na których wykonywano 
budynki mieszkalne wielorodzinne, jednorodzinne lub biurowo – magazynowe oraz w miejscach 
prowadzenia prac remontowych dachów i elewacji istniejących obiektów. Większość kontroli  
dotyczyła robót krótkotrwałych, które kończyły się bezpośrednio podczas kontroli lub kilka dni  
po podpisaniu protokołu z kontroli. Kontrole przeprowadzono w celu sprawdzenia przestrzegania 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, łącząc 
czasami czynności kontrolne w zakresie legalności zatrudnienia pracowników (cudzoziemców). 

Kontrolami objęto podmioty zatrudniające łącznie 1 238 osób. W strukturze zatrudnienia 
dominował stosunek pracy – 1 046 pracowników oraz 132 osób zatrudnionych na podstawie 
umów cywilno-prawnych. W kontrolowanych podmiotach zatrudnionych było 218 cudzoziemców.  

Najczęściej wyst ępuj ące nieprawidłowo ści na skontrolowanych placach budów 

Lp. Zagadnienie obj ęte kontrol ą 

Pracodawcy  
u których 

stwierdzono 
nieprawidłowo ści 

Nieprawidłowo ści 
w stosunku do 

liczby 
pracodawców  

[%] 

1.  Szkolenie w zakresie bhp (w tym instruktaż stanowiskowy) 54 22,6 

2.  Badania lekarskie 27 11,3 

3.  Dodatkowe kwalifikacje (w tym kwalifikacje IMBiGS) 6 2,5 

4.  Opracowanie ryzyka zawodowego 44 18,4 

5.  Stosowanie odzieży i obuwia roboczego 29 12,1 

6.  Stosowanie środków ochrony indywidualnej 89 37,2 

7.  Zaplecze higienicznosanitarne 22 9,2 

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

62 25,9 

9.  Zabezpieczenie stanowisk pracy na wysokości 106 44,4 

10.  Zabezpieczenie stanowisk przy wykonywaniu prac ziemnych 41 17,2 

11.  
Ochrona przeciwporażeniowa bezpośrednia – niezabezpieczenie 
przewodów elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi 

124 51,9 

W ocenie kontrolujących przyczynami powstawania nieprawidłowości na małych budowach były 
najczęściej: 

• oszczędzanie lub nieuwzględnianie w kosztach budowy zasobów finansowych na zakup 
środków ochrony indywidulanej w tym szczególnie systemów bezpieczeństwa dla osób 
wykonujących prace na wysokości, 

• nieefektywny system szkoleń w zakresie BHP lub w ogóle brak szkoleń, a stąd brak pełnej 
wiedzy na temat występujących zagrożeń na stanowiskach pracy u pracowników jak  
i bezpośrednio nimi kierujących,  

• rutyna zarówno pracowników wykonujących prace fizyczne jak i nadzoru w tym  
i pracodawców przekonanych o swojej nieomylności i pewności co do zastosowanych 
sposobów pracy, wypróbowanych już wielokrotnie wcześniej z „pozytywnym skutkiem”, 

• pogoń za zyskiem powoduje skracanie terminów realizacji inwestycji narzuconych przez 
inwestorów i pośpiech podczas budowy. 

W wyniku przeprowadzonych 239 kontroli inspektorzy wydali 2 101 decyzji nakazowych,  
z których 552 stanowiły decyzje pisemne a 1 549 decyzje ustne. Decyzje wydane przez 
inspektorów pracy dotyczyły 1 238 pracujących. Z wymienionych decyzji 190 dotyczyło 
wstrzymania prac prowadzonych w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia 
pracowników, 87 dotyczyło wstrzymania eksploatacji maszyn, 43 zakazy wykonywania pracy,  
a w wyniku 33 decyzji 57 pracowników zostało skierowanych do innych prac. W wyniku 
stwierdzenia rażących naruszeń przepisów związanych z występującymi nieprawidłowościami 
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inspektorzy pracy nałożyli 150 mandaty na kwotę 189 600 zł ujawniając 310 wykroczeń. 
Zastosowano w 19 przypadkach środki wychowawcze. 

Rekontrole placów budów 

W roku 2022 inspektorzy pracy przeprowadzili 22 kontrole w 21 podmiotach wykonujących prace 
budowlane. Kontrolami objęto przedsiębiorców, na rzecz których prace wykonywało łącznie 146 
osób. W strukturze zatrudnienia dominował stosunek pracy, na podstawie którego pracę 
wykonywało 110 osób (w tym 6 kobiet, 0 młodocianych oraz 0 osób niepełnosprawnych).  
W pozostałych przypadkach wykonujących pracę zatrudniano na podstawie umów 
cywilnoprawnych – 28 osób. Ponadto pracę świadczyło 9 podmiotów samozatrudniających się. 
Rekontrole były podejmowane miedzy innymi w oparciu o liczbę środków prawnych wydanych 
podczas kontroli związanych z tematami: A – wzmożony nadzór na budowach o szczególnym 
znaczeniu dla bezpieczeństwa oraz B – eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie. 
Podczas przeprowadzonych czynności stwierdzono, że w 3 przypadkach wydano ponad  
20 nakazów, zobowiązujących podmioty do usunięcia szeregu nieprawidłowości.  
W 5 kontrolach wydano od 11 do 20 nakazów, a w 10 przypadkach zastosowano od 1 do 10 
decyzji. W czasie 4 rekontroli inspektorzy nie stwierdzili nieprawidłowości i tym samym nie 
wydano jakichkolwiek środków prawnych. 
W wyniku przeprowadzonych rekontroli inspektorzy wydali 197 decyzji nakazowych, 28 z nich 
dotyczyło wstrzymania prac prowadzonych w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla życia  
i zdrowia pracowników, w 3 przypadkach wstrzymano eksploatację maszyn natomiast  
w 4 kontrolach wydano decyzje zakazujące wykonywania prac. 
2  decyzje dotyczyły skierowania do innych prac 3 pracowników nie posiadających uprawnień 
kwalifikacyjnych lub zatrudnianych przy danej pracy wbrew przepisom prawa. 
Pracodawcy i osoby nadzorujące pracę zostali ukarani 9 mandatami na kwotę 14 400 zł  
w związku z popełnieniem 21  wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Zastosowano  
1 pouczenie oraz udzielono 59 porad technicznych z zakresu BHP. 

Wyniki kontroli wskazują na potrzebę: 
• dalszego systematycznego przeprowadzania kontroli na placach budów, w ciągu całego 

roku – wskazane przykłady rażących naruszeń przepisów bhp na budowach, na których 
wcześniej inspektorzy prowadzili czynności, dotyczące eliminowania zagrożeń 
wypadkowych w budownictwie świadczą o takiej konieczności, 

• prowadzenia działań informacyjno – szkoleniowych, zwłaszcza dla małych i średnich firm 
– docierania do coraz większej rzeszy uczestników procesów budowlanych poprzez 
organizację szkoleń z osobistym ich udziałem lub z wykorzystaniem platform np. aplikacji 
TEAMS do prowadzenia tzw. „webinariów” – taki sposób przekazywania wiedzy  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy może okazać się skuteczny i będzie mógł być 
wykorzystywany w przyszłości, 

• zachęcania przedsiębiorców do udziału w programie informacyjno – edukacyjnym. 
„Budowa. STOP wypadkom!” – wspólne działania inspektorów pracy z przedstawicielami 
pracodawców, służbą bhp, partnerami instytucjonalnymi i społecznymi może pozytywnie 
wpłynąć na poprawę warunków pracy na budowach. 

* 
4. Ocena przestrzegania przez pracodawców przepisów  bhp podczas prac 

wykonywanych żurawiami wie żowymi i szybkomontuj ącymi 

W roku 2022 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzili 
42 kontrole w 32 podmiotach zajmujących się wynajmem oraz eksploatacją żurawi wieżowych jak 
i zapewnieniem wykwalifikowanego personelu do obsługi ww. maszyn. Kontrolami objęto 
przedsiębiorców, na rzecz których prace wykonywało łącznie 139 osób. W strukturze zatrudnienia 
dominował stosunek pracy, na podstawie którego pracę wykonywało 108 osób. W ramach 
realizacji tematu skontrolowano 20 żurawi wieżowych i 2 szybkomontujące. 
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Kontroli poddano 33 operatorów, w tym 17 zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,  
6 na podstawie umowy cywilno-prawnej (umowy zlecenia), i 9 prowadzących własną działalność 
gospodarczą. 

Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące przestrzegania rozporządzenia  
(Dz.U. z 2018r. poz. 2147) na skontrolowanych w 2022 r. placach budów, gdzie eksploatowano 
żurawie wieżowe i szybkomontujące  w porównaniu do roku 2021 przedstawiono poniżej w tabeli. 

Wybrane zagadnienia 
objęte kontrolą 

Liczba nieprawidłowości 
które regulowano = liczba 

środków prawnych 

W ilu kontrolach 
regulowano zagadnienie 

Skala występowania  
% w stosunku do wszystkich 

kontroli 

2021 2022 2021 2022 2021 2022  

Instrukcja bezpieczeństwa 
prac transportowych  

(§5 ust. 1 pkt 1 QD0422) 
22 33 18 29 32% 70% 

 

Badania lekarskie 
sygnalisty, hakowego  

(§4 QD0422) 
12 20 12 13 21% 30% 

 

Książka dyżurów żurawia  
(§14 QD0422) 24 19 22 14 40% 33%  

Instrukcja pracy żurawia  
w warunkach kolizyjnych 

(§16 ust. 1 QD0422) 
6 19 6 14 11% 33% 

 

Umieszczanie napisu 
ostrzegawczego przy 

wejściu na żuraw "Osobom 
nieupoważnionym wstęp 

wzbroniony" (§23 QD0422) 

6 19 6 19 11% 45% 

 

Wyposażenie kabiny 
żurawia (§20 QD0422) 10 15 10 14 18% 33%  

Przestrzeganie czasu 
pracy operatora żurawia 

(§19 QD0422) 
7 10 7 10 13% 24% 

 

Odróżnianie sygnalisty  
i hakowego od pozostałych 

pracowników  
(§10 QD0422) 

16 6 15 6 27% 14% 
 

Obsługa żurawia w 
warunkach gdy jest 
niedopuszczalna  

(§11 QD0422) 

9 3 9 3 16% 1% 
 

W 2022r największy wzrost nieprawidłowości w Województwie Mazowieckim odnotowano  
w zakresie  instrukcji prac transportowych przy użyciu żurawia, a właściwie jej braku.  
W 70% prowadzonych  kontroli nie było takowej instrukcji, co jest bardzo niepokojące, zważywszy 
na tragiczne w skutkach wypadki związane z transportem pionowym. Instrukcja prac 
transportowych jest często mylona z instrukcją pracy żurawi w warunkach kolizyjnych. Niewielka 
liczba pracodawców pochyla się nad sposobem transportu ładunków niestandardowych,  
a te standardowe  w ich mniemaniu nie powinny stanowić żadnego problemu. Pomimo łatwego 
dostępu do dobrych materiałów zamieszczonych na stronach ,,Porozumienia’’ dopiero podczas 
kontroli instrukcje są przekazywane pracownikom. Znacznie więcej nieprawidłowości inspektorzy 
stwierdzali również w zakresie instrukcji pracy żurawi w tzw. kolizyjnej lokalizacji. Często 
dokumenty te bazują na  tworzonych instrukcjach o obostrzonych warunkach pracy żurawi, które 
były wymagane przez Urząd Dozoru Technicznego przed wejściem w życie rozporządzenia  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.  
Instrukcje tworzone na zasadzie tzw. „kopiuj wklej”  nie zawsze uwzględniają wszystkie aktualne 
wymagania. Ponadto często instrukcje pracy żurawi w warunkach kolizji są po prostu nieaktualne 
np. nie uwzględniają nowego żurawia, którego na wcześniejszym etapie na terenie budowy  
nie było. 
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W ponad 30 % kontroli stwierdzano brak książki dyżurów. Często nieprowadzenie książki 
dyżurów jest celowym zaniechaniem, które ma utrudniać ustalenie czasu obsługi i zwolnić 
operatorów od trudnej niekiedy decyzji, czy zapisywać rzeczywiste godziny pracy. W większości 
ustalenia ujawniające przekraczanie 8 godzinnego czasu obsługi żurawia przez jednego 
operatora na dobę, nie były przeprowadzone w oparciu o książki dyżurów. Firmy operatorskie 
mają coraz to nowe sposoby aby utrudnić kontrolę, czego przykładem jest prowadzenie książek 
dyżurów okresie miesięcznym. Z uwagi na brak konkretnych zapisów w rozporządzeniu  na temat 
przechowywania książki, po zakończonym miesiącu znika ona z żurawia i na jej miejsce pojawia 
się nowa (można ją  w razie kontroli szybciej  uzupełnić a porównanie z ewidencja czasu pracy 
staje się niemożliwe). Należy w tym miejscu zauważyć, że brak książki dyżurów właściwie 
uniemożliwia ustalenie czasu obsługi żurawi przez  osoby prowadzące własną działalność.  
W 2022r rzadziej stwierdzano przekroczenia dopuszczalnego czasu ,,pracy operatorów’’.  
Ich ujawnianie wymagało niekiedy od inspektora pracy prowadzenia dłuższych czynności 
wyjaśniających.  

Odnosząc się do wyników kontroli dotyczących badań lekarskich, zaskakującym jest fakt, 
że pracodawcy mając  świadomość, iż funkcja hakowego lub sygnalisty wymaga dodatkowego 
szkolenia i jest traktowana jak oddzielne stanowisko pracy, nie kierują jednocześnie pracowników 
na badania uwzględniając owe stanowiska. Efektem jest duża ilość nieprawidłowości dotyczących 
badań lekarskich sygnalistów i hakowych oraz decyzje skierowania ich do innych prac. 

Ponad 30% przeprowadzonych kontroli wykazało nieprawidłowości związane  
z wyposażeniem kabiny żurawia, przy czym 8 razy regulowano bak urządzenia do pomiaru 
prędkości wiatru i 4 razy brak termometru. Jest to wysoce niepokojące, gdyż jak wynika z 
obowiązujących przepisów, obsługa żurawia bez pełnego wyposażenia kabiny jest 
niedopuszczalna. Poza wyposażeniem kabiny stwierdzono niedopuszczalną obsługę żurawia  
z powodu braku zabezpieczenia strefy odbioru materiałów w przypadku pracy żurawia poza 
wyznaczonym terenem budowy (3 razy), a także prace operatora w kabinie, w której temperatura 
nie mieściła się w przedziale 18-28ºC.  

Poza nieprawidłowościami, dla których uregulowania inspektorzy stosowali rozporządzenie 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, 
należy zwrócić uwagę na znaczną ilość nieprawidłowości dotyczących oceny ryzyka zawodowego 
i szkoleń w zakresie bhp. 

 W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali 187decyzji nakazowych, 2 z nich 
dotyczyły wstrzymania prac prowadzonych w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla życia  
i zdrowia pracowników, w 2 przypadkach wstrzymano eksploatację maszyn, 8 razy zakazano 
wykonywania prac. Ponadto do pracodawców skierowano 5 wystąpień zawierających łącznie  
11 wniosków. Pracodawcy i osoby nadzorujące pracę zostali ukarani 19 mandatami na kwotę 
23 300 zł w związku z popełnieniem 29 wykroczeń przeciwko prawom pracownika. 
Wyniki kontroli wskazują na potrzebę: 

• dalszego systematycznego przeprowadzania kontroli na placach budów, gdzie 
eksploatowane są żurawie wieżowe oraz szybkomontujące, 

• kontynuowania działań prewencyjno – promocyjnych w sektorze budowlanym  
z uwzględnieniem szkoleń w zakresie bhp przy eksploatacji nie tylko żurawi wieżowych  
i szybkomontujących, ale również innych wykorzystywanych na terenie budów. 

* 
5. Kampania prewencyjno kontrolna „Budowa. STOP wyp adkom!” 

Wciąż bardzo istotnym problemem jest duża liczba wypadków ciężkich i śmiertelnych  
w branży budowlanej. W dążeniu do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na budowach 
województwa mazowieckiego, nie tylko poprzez nadzór i kontrolę nad warunkami pracy, ale 
również przez edukację organizatorów pracy, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie realizowali w 2022 roku działania informacyjno-edukacyjne w budownictwie pod 
hasłem „Budowa. STOP wypadkom!”.  
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Szkolenia organizowane były w okresie poprzedzającym największe nasilenie robót 
budowlanych, a także w trakcie ich trwania. Zorganizowano i przeprowadzono dużą liczbę 
szkoleń, z czego 4 odbyły się podczas Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie we współpracy 
z dużymi przedsiębiorstwami budowlanymi – generalnymi wykonawcami - sygnatariuszami 
Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Przeprowadzono szkolenia łącznie  
na 20 dużych placach budów. Tematyka szkoleń obejmowała m.in.:  

• przygotowanie pracowników do pracy (szczególnie pracowników młodych z krótkim stażem 
pracy), 

• sprawowanie skutecznego nadzoru nad wykonywanymi pracami, 
• zagospodarowanie i oznakowanie placu budowy w tym: ciągi komunikacyjne oraz przejścia 

i dojścia do stanowisk pracy, 
• bezpieczną organizację prac szczególnie niebezpiecznych, w tym prac na wysokości i prac 

w wykopach, 
• właściwe planowanie robót, sporządzanie IBWR. 

W trakcie wykładów uczestnicy zadawali szczegółowe pytania dotyczące możliwych 
sposobów zabezpieczeń pracowników, zwłaszcza w zakresie ochrony przed skutkami upadku  
z wysokości. Pytania dotyczyły rozwiązań technicznych, takich jak alternatywne zabezpieczenia 
przed skutkami upadku z wysokości. Pytania dotyczyły także oznakowania placu budowy  
w zakresie ciągów komunikacyjnych pieszych i kołowych oraz wyznaczania stref 
niebezpiecznych, a także dojść i przejść do stanowisk pracy wszystkich zatrudnionych, ale też 
dostawców i osób z zewnątrz.  

Rekrutacja do udziału w szkoleniach w ramach „Tygodnia Bezpieczeństwa”, organizowanych 
na budowach we współpracy z sygnatariuszami Porozumienia dla Bezpieczeństwa  
w Budownictwie, prowadzona była przez samych generalnych wykonawców, tj. Spółki: Grupa NDI 
S.A., ERBUD S.A. MURAPOL S.A. 

Podsumowaniem działań prewencyjnych w budownictwie w roku 2022 i okazją do spotkania 
praktyków, służby bhp i inspektorów pracy była zorganizowana w dniu 14 grudnia konferencja 
szkoleniowa poświęcona planowaniu i organizacji pracy na wysokości. Wydarzenie cieszyło się 
bardzo dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział przeszło 120 uczestników. 

*** 
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1. Ekspozycja pracowników na niebezpieczne i szkodl iwe dla zdrowia czynniki 
chemiczne w środowisku pracy 

W ramach realizacji zadania w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie w 2022r. 
przeprowadzono 23 kontrole. Wśród skontrolowanych zakładów można wytypować grupy  
o podobnym profilu działalności, a mianowicie: 

- rozlewnie gazu płynnego (propan-butan) – w 6 przypadkach,  
- przedsiębiorstwa wykonujące procesy galwanotechniczne – w 5 przypadkach, 
- jednostki naukowo-badawcze – w 2 przypadkach, 
- zakłady produkujące kosmetyki – w 2 przypadkach, 
oraz pozostałe, pojedyncze przypadki, przykładowo: produkcja leków i wyrobów 

farmaceutycznych czy produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych. 
W sześciu przypadkach pracodawca do tej pory nie przeprowadził rozpoznania źródeł emisji 

czynników szkodliwych dla zdrowia oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na 
poziom stężeń lub natężeń tych czynników lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych 
czynników oraz nie wytypował czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, celem 
wykonania badań i pomiarów. W konsekwencji, w tych przypadkach, pracodawcy nie zapewnili 
wykonania badań i pomiarów, nie prowadzili więc rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia 
występujących na stanowisku pracy ani kart badań i pomiarów. Grupa ta stanowi ok. 26% 
badanych. W 3 przypadkach, co stanowi 13% wszystkich badanych, stwierdzono, że pracodawcy 
prawidłowo wytypowali czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy oraz zapewnili 
wykonanie pomiarów, zaniechali jednak obowiązków polegających na zaprowadzeniu stosownej 
dokumentacji tj. rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy 
oraz kart badań i pomiarów. Natomiast zdecydowana większość kontrolowanych - ok. 60%, 
spełnia wymogi nałożone przepisami prawa, w związku z występowaniem w procesach pracy 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych. Co istotne, wyniki pomiarów 
w 94% przypadków nie wykazywały także przekroczeń wartości najwyższych dopuszczalnych 
stężeń.  

Pod względem rodzaju kontrolowanych substancji chemicznych istnieje dość duża 
różnorodność, najczęściej kontrolowanymi były: propan, butan, tlenki węgla,  tlenku cynku, nikiel  
i tlenki niklu, chlorowodór, chrom i jego związki, chloroform, dichlorometan, aceton, formaldehyd, 
kwas siarkowy, amoniak, chlor, wodorotlenek sodu. 

Na podstawie analizowanych dokumentacji można wyciągnąć wniosek, że ogólna ocena 
stanu przestrzegania prawa w zakresie badanej tematyki jest dobra. Wydaje się,  
że skontrolowane przedsiębiorstwa lepiej rozumieją zagrożenia,  dzięki czemu dążą  
do zwiększenia poziomu ochrony zdrowia osób pracujących w narażeniu na szkodliwe czynniki 
chemiczne środowiska pracy. 

* 

2. Bezpiecze ństwo i higiena pracy w zakładach o potencjalnie wys okim ryzyku 
powa żnej awarii przemysłowej 

Realizując harmonogram działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 rok w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Warszawie w ramach realizacji tematu „Bezpieczeństwo i higiena pracy  
w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej awarii przemysłowej” przeprowadzono  
11 kontroli, w tym 2 kontrole zakładów o dużym ryzyku. Na początku roku 2022 w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Warszawie wytypowano zgodnie z wytycznymi i limitem otrzymanymi  
z Głównego Inspektoratu Pracy, 12 zakładów do kontroli, które nie są zakładami zaliczonymi  
do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR)  
lub zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) (wg kryteriów 
Dyrektywy Seveso III) i jednocześnie są rozlewniami gazu płynnego. Znalezienie tego typu 
zakładów było przedsięwzięciem niezwykle trudnym z uwagi na fakt, że większość rozlewni gazu 
płynnego w województwie mazowieckim należało do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 
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poważnej awarii przemysłowej (ZDR), natomiast mniejsze rozlewnie nie zawsze podlegały kontroli 
Państwowej Inspekcji Pracy.  

W kontrolowanych zakładach pracowały ogółem 322 osoby. W ramach umów o pracę 
zatrudnionych było ogółem 316 pracowników, w tym 50 kobiet. W kontrolowanych podmiotach 
zatrudniano 3 pracowników z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, 6 osób na podstawie 
umów cywilnoprawnych oraz 5 cudzoziemców. Nie stwierdzono zatrudniania pracowników 
młodocianych.  

Mając na celu zlikwidowanie stwierdzonych zagrożeń i nieprawidłowości, wyłącznie  
w ramach zagadnień wyszczególnionych do realizacji tematu, inspektorzy pracy wydali  
112 decyzji.  

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, związanymi 
tylko i wyłącznie z zagadnieniami wyszczególnionymi do realizacji tematu w 4 kontrolowanych 
podmiotach zostało wszczęte postępowania w sprawach o wykroczenia i wystawiono 4 mandaty 
na kwotę 4 500,00 zł. Natomiast w wyniku kontroli zakładu o dużym ryzyku w związku  
z naruszeniem przepisów, zastosowano środek wychowawczy w postaci pouczenia,  
a następnie przeprowadzono rekontrolę podczas której ustalono, że wszystkie środki prawne 
zostały zrealizowane. 

Wszystkie  podmioty były wcześniej kontrolowane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy. 
Inspektorzy pracy realizujący temat 105 A i 105 Z sprawdzili realizację środków prawnych 
wydanych podczas ostatnich kontroli.  
Według inspektorów pracy przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości są: 

• nieznajomość przez pracodawców i osoby kierujące pracownikami obowiązków związanych 
z bezpieczeństwem i higieną pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu 
gazów płynnych 

• brak służby bhp oraz niekompetencja firm zewnętrznych wykonujących czynności służb 
bhp, których rola ogranicza się głównie do przeprowadzania szkoleń bhp oraz oceny ryzyka 
zawodowego. W 3 zakładach wydano decyzje w zakresie utworzenia służby bhp lub 
powierzenia jej zadań zgodnie z przepisami; 

• niedostateczne rozpoznanie lub lekceważenie zagrożeń mogących wystąpić przy 
magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych 

W wyniku przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że stopień znajomości oraz stan 
wdrażania przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów 
płynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846 ze zmianami z 2000 r. Nr 29, poz. 366) w kontrolowanych 
podmiotach stał na niskim poziomie – szczególnie wśród zakładów podprogowych. Większość 
nieprawidłowości wynikała z nieznajomości przepisów prawa lub ich lekceważenia. 

* 
3. Ochrona pracowników przed zagro żeniami spowodowanymi przez 

substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 

W ramach realizacji ww. tematu inspektorzy pracy badali zagadnienia związane  
z przestrzeganiem przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie 
substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu 
rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Przeprowadzono łącznie 18 kontroli. 
Czynności kontrolne dotyczyły występujących w zakładzie: 

• substancji/mieszanin chemicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym  
w 13 przypadkach, 

• procesów technologicznych, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych,  
ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, w tym:  

− promieniowania jonizującego - w 3 przypadkach, 
− procesów technologicznych związanych z narażeniem na działanie pyłów, dymów 

i aerozoli tworzących się podczas rafinacji niklu i jego związków – w 1 przypadku, 
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− prac związanych z narażeniem na pył drewna – w 6 przypadkach, 
− prac związanych z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną 

powstającą w trakcie pracy – w 1 przypadku, 
− prac związanych z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla  

– w 1 przypadku. 

W wyniku zrealizowanych kontroli wydano 41 decyzji nakazowych oraz 20 wniosków  
w wystąpieniach. 

Zakłady poddane w minionym roku kontroli pod względem zatrudnienia kwalifikują się 
następująco:  

• 4 zakłady do 10 zatrudnionych, 
• 8 zakładów w przedziale 11 do 50 zatrudnionych, 
• 6 zakładów powyżej 50 zatrudnionych. 

Ogólna liczba osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy w kontrolowanych zakładach 
pracy wyniosła 1461. Spośród wyżej wymienionych, w narażeniu na działanie substancji 
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym pracowało 202 osoby, w tym 57 kobiet. 

Podział kontrolowanych pracodawców wg. kryterium dokonania/nie dokonania zgłoszenia do 
Okręgowemu Inspektorowi Pracy informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, 
czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
prezentuje się następująco: 

brak zgłoszenia do OIP zgłoszenie do OIP 

8  zakładów tj. ok. 45% badanych 10 zakładów tj. ok. 55 % badanych 

Na podstawie dokumentacji pokontrolnych, dot. analizowanego tematu „Ochrona 
pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez substancje chemiczne, ich mieszaniny, 
czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym” stwierdzono 
przypadki braku spełnienia w całości lub w części wymogów określonych w przepisach 
regulujących ww. tematykę. Spośród skontrolowanych zakładów w ośmiu przypadkach 
stwierdzono brak przekazania Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Warszawie informacji  
o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, a co za tym idzie także brak rejestru prac, których 
wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi,  
ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym  
lub mutagennym oraz brak rejestru pracowników narażonych na działanie substancji 
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym.  

Spora część podmiotów, które nie dopełniły obowiązków związanych ze stosowanymi  
w działalności czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym to średniej wielkości 
przedsiębiorstwa wykonujące procesy galwanotechniczne. Z dokumentacji pokontrolnych wynika, 
że pracodawcy posiadali karty charakterystyk dla stosowanych substancji/mieszanin 
chemicznych. Tylko w jednym przypadku dokumentacja ta była nieaktualna, ale została 
zaktualizowana w trakcie kontroli. Jednak najwyraźniej dokumenty te nie są odpowiednio 
analizowane przez pracodawców/pracowników wykonujących zadania służby bhp, a informacje 
dot. poszczególnych właściwości stosowanych substancji/mieszanin zawarte w kartach 
charakterystyk, nie znajdują przełożenia na odpowiednie zadziałania ze strony pracodawców. 
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na istotny problem – a mianowicie, że często, w ocenie 
pracodawcy, jego obowiązek kończy się na „posiadaniu” karty charakterystyki, natomiast brak jest 
umiejętności korzystania z informacji zawartych w karcie charakterystyki oraz świadomości, po co 
ten dokument został stworzony. 
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W stosunku do pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na działanie substancji 
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym nie opisano przypadków zastępowania substancji chemicznych, ich mieszanin, 
czynników lub procesów technologicznych mniej szkodliwymi dla zdrowia. 

Z dokumentacji pokontrolnych można wyciągnąć wniosek, że w większości przypadków 
lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami nie posiadał 
udokumentowanych informacji dotyczących rodzaju i wielkości narażenia na działanie substancji 
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
lub mutagennym. Wniosek taki nasuwa się w związku z faktem, że ok. 45% skontrolowanych 
zakładów w ogóle nie dokonało (lub nieprawidłowo dokonało) rozpoznania procesów pracy pod 
kątem występowania czynników o działaniu rakotwórczym/mutagennym – tym samym nie 
realizują obowiązków nałożonych na nich przepisami prawa pracy, takich jak np. wykonanie 
badań i pomiarów. W podmiotach poddanych kontroli w 2022r. w ramach tematu  nie 
stwierdzono przypadku substancji/mieszaniny chemicznej, która w ostatnich trzech latach miała 
zmienioną klasyfikację zharmonizowaną na 1A lub 1B.  

Jeśli chodzi o rażące naruszenia przepisów - można wskazać jeden przypadek dopuszczenia 
pracownika do pracy bez szkolenia wstępnego z dziedziny bhp – praca przy procesach 
galwanotechnicznych w narażeniu m. in. na czynniki rakotwórcze. Ten sam pracownik w trakcie 
czynności kontrolnych wykonywał prace przy obsłudze linii galwanicznych we własnej, domowej 
odzieży i obuwiu. Inspektor pracy wydał decyzję ustną dot. wstrzymania pracy wykonywanej przez 
ww. pracownika do czasu stosowania przez pracownika odzieży i obuwia ochronnego 
przewidzianych do stosowania na danym stanowisku, zapewnionych przez pracodawcę. W tym 
samym zakładzie inspektor pracy stwierdził brak aktualnego spisu stosowanych niebezpiecznych 
substancji i mieszanin chemicznych. Wszystkie ww. nieprawidłowości skutkowały ostatecznie 
nałożeniem na pracodawcę mandatu karnego.  

Pozostałe naruszenia, najczęściej regulowane przez inspektorów pracy po kontroli w formie 
nakazów, dotyczyły: 

• braku rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania  
w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami 
technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 

• braku rejestru pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich 
mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub 
mutagennym, 

• nieuwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska zagrożeń 
związanych z narażeniem na działanie czynników rakotwórczych i mutagennych, 

• braku instrukcji bhp dot. postępowania z niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia 
substancjami i mieszaninami chemicznymi (w tym rakotwórczymi/mutagennymi), 
stosowanymi w zakładzie w procesach technologicznych, uwzględniającej informacje 
zawarte w kartach charakterystyki tych środków.  

W formie wystąpień najczęściej regulowano kwestie:  
• dopełniania obowiązku corocznego przekazywania informacji o stosowanych 

substancjach chemicznych i ich mieszaninach, czynnikach lub procesach 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym do właściwego 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz okręgowego inspektora pracy, 

• dokonania rozpoznania procesów technologicznych pod kątem występowania mieszanin 
o działaniu rakotwórczym/mutagennym celem przeprowadzenia pomiarów tych czynników 
w środowisku pracy, 

• uwzględniania zagadnień dotyczących zagrożeń związanych z narażeniem na działanie 
substancji chemicznych i ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w programach szkoleń z dziedziny bhp, 
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• uwzględniania w skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie dla pracownika opisu 
warunków pracy zawierającego informacje o występujących  na danym stanowisku 
czynnikach rakotwórczych i mutagennych. 

Dokumentacje pokontrolne wskazują także na inny problem. Dotyczy on dokumentacji oceny 
ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których pracownicy pozostają w kontakcie  
z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi  
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym – inspektorzy pracy kilkukrotnie stwierdzali,  
że w dokonanej ocenie nie zostały uwzględnione zagrożenia związane z występowaniem  
na danym stanowisku ww. czynników. Tym samym należy stwierdzić, że pracownicy nie otrzymali 
od pracodawcy pełnej informacji o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich 
pracą. 

Na podstawie analizy dokumentacji pokontrolnej można stwierdzić, że wśród pracodawców  
i pracowników nadal nie ma wystarczającej świadomości ryzyka związanego z pracą z czynnikami 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Wydaje się, że skontrolowane przedsiębiorstwa lepiej 
rozumieją zagrożenia, a przez to mają większą motywację do podjęcia działań - potrzeba zatem 
większej liczby kontroli prowadzonych w tej tematyce, zwłaszcza w niewielkich 
przedsiębiorstwach. Pracodawcy małych przedsiębiorstw w szczególności często podczas kontroli 
narzekają na dużą liczbę przepisów i nakładanych na nich obowiązków, podczas, gdy 
jednocześnie dysponują stosunkowo małą liczbą pracowników biurowo-administacyjnych  
lub nie zatrudniają ich wcale. Często to sam pracodawca, jako jedyny, odpowiada za wszystko.  
W takiej sytuacji niestety ważniejsze staje się dla niego zapewnienie ciągłości funkcjonowania 
zakładu niż zadbanie o szeroko rozumiany, prawidłowy stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
(chociażby poprzez prowadzenie regularnych szkoleń, analizy stanu bhp, badania i pomiary), 
natomiast na śledzenie bieżących zmian w przepisach nie ma już miejsca w ogóle. Dodatkowo 
jeszcze, wysokie koszty prowadzenia działalności powodują chęć „zaoszczędzenia”  
na badaniach, szkoleniach czy wykonywaniu pomiarów środowiskowych. Trudno nie dostrzec 
tego problemu - dlatego rola inspektora pracy powinna być rozumiana szerzej – nie tylko w kwestii 
nadzoru i kontroli, ale także szeroko rozumianej prewencji.  

Z kolei zmiany rozszerzające katalog substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub 
procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy  
- bardziej dynamiczne w ostatnich latach – niosą ze sobą także konieczność doszkalania  
po stronie inspektorów pracy, prowadzących czynności kontrolne. Niezbędne jest więc 
organizowanie specjalistycznych szkoleń z tego zakresu oraz bieżące wyjaśnianie kwestii 
budzących problemy interpretacyjne. 

* 
4. Organizacja prac zwi ązanych z zagro żeniem wybuchem 

A. Prace w strefach zagro żonych wybuchem (atmosfera wybuchowa) 

Celem kontroli była ocena 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, w celu eliminowania stwierdzonych nieprawidłowości w ww. zakresie. 

Na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w ramach realizacji tematu 
przeprowadzono 16 kontroli u pracodawców. Kontrolowane zakłady prowadziły działalność 
związaną ze sprzedażą paliw płynnych (stacje paliw), rozlewnie gazu płynnego propan-butan oraz 
lakiernie. 

W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy wydali 92 decyzje, w tym 
25 decyzji ustnych. Ponadto wydano 8 wystąpień zawierających 15 wniosków.  
W związku ze stwierdzonymi przypadkami popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracownika 
nałożono 5 mandatów na łączną sumę 6500 zł oraz zastosowano 3 środki wychowawcze. 

W 3 kontrolowanych zakładach inspektorzy wydali decyzje związane ze skierowaniem 
pracowników do innych prac oraz jedną decyzję zakazującą samodzielnego (samoobsługowego) 
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tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych na stacji paliw. Decyzje skierowania 
pracowników do innych prac dotyczyły w sumie 4 pracowników, w tym 3 pracowników którzy 
zatrudnieni byli na stanowiskach napełniania butli gazem płynnym bez zaświadczeń 
kwalifikacyjnych wydanych przez organ Dozoru Technicznego do napełniania zbiorników 
przenośnych skroplonymi gazami węglowodorowymi oraz jednego pracownika, który nie posiadał 
świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania czynności związanych z eksploatacją elektrycznych 
urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Natomiast decyzja zakazująca samodzielnego 
tankowania gazem płynnym pojazdów samochodowych spowodowana była brakiem 
dostosowania tego stanowiska do tych czynności poprzez m.in.:  

• brak oznakowania przeznaczenia stanowiska do tego celu,  
• brak instrukcji obsługi samodzielnego tankowania,  
• odmierzacz gazu płynnego nie był wyposażony w wyłącznik tankowania sterujący 

otwarciem i zamknięcie zaworu samoodcinającego zabezpieczającego przed awaryjnym 
wypływem gazu płynnego, 

• brak było wyposażenia stanowiska w system alarmowy (sygnał dźwiękowy), 
• nie zainstalowano automatycznie działających zaworów odcinających przepływ gazu. 

Ponadto na ww. stacji obsługę tankowania pojazdów gazem płynnym wykonywało dwóch 
pracowników nie posiadających zaświadczeń kwalifikacyjnych. 

W ośmiu zakładach stwierdzono nieprawidłowości związane z brakiem oznakowania znakiem 
EX stref zagrożonych wybuchem oraz miejsc wstępu do przestrzeni gdzie istnieje możliwość 
wystąpienia atmosfery wybuchowej. Stwierdzono również nieliczne nieprawidłowości w zakresie 
magazynowania butli (3 zakłady) polegające m.in. na braku utrzymania porządku poprzez 
przechowywanie innych rzeczy w magazynie butli oraz braku zabezpieczenia butli przed 
przewróceniem czy nie oddzieleniem butli pustych od butli pełnych. W dwóch zakładach 
pracodawcy nie przedłożyli metryk na węże elastyczne do przeładunku gazu płynnego,  
w których potwierdzone miały być wartości użytkowe z przeprowadzonej próby ciśnieniowej  
i badania ciągłości uziemień. 

Kontrole wykazywały również nieprawidłowości w zakresie prowadzenia wymaganej 
dokumentacji dotyczącej występowania stref zagrożonych wybuchem. Dotyczyło to m.in. braku 
opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (3 zakłady) a w przypadku jego 
posiadania uchybienia w jego treści (7 zakładów). Uchybienia te polegały m.in. na braku 
określenia terminów przeglądów stosowanych środków ochronnych, braku określenia zasad 
współpracy pracowników zatrudnionych u różnych pracodawców, a wykonujących prace w tym 
samym miejscu, braku informacji o miejscach pracy, które są lub mogą być połączone przez 
otwory z innymi miejscami gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.  
W ocenie inspektorów pracy większość nieprawidłowości związana była z : 

• niewystarczającą znajomością przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przez osoby działające w imieniu pracodawcy, stąd niedopełnienie wszystkich 
wynikających z tego obowiązków w zakresie bhp, 

• niewystarczającym zaangażowaniem osób pełniących obowiązki służby bhp w sytuacji, 
która wymaga doglądania kilku miejsc prowadzenia działalności. 

W każdym z kontrolowanych zakładów inspektorzy pracy sprawdzili m.in. decyzje Urzędu 
Dozoru Technicznego zezwalające na eksploatację urządzeń podlegających dozorowi 
technicznemu.  

W wyniku kontroli uzyskano poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach,  
w których występowały praktyki wykonywania pracy  przez pracowników nie posiadających 
odpowiednich kwalifikacji przy pracach szczególnie niebezpiecznych – 4 pracowników uzyskało 
kwalifikacje potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem dokumentującym uzyskanie 
umiejętności i wiedzy w zakresie bezpiecznego wykonywania pracy w strefach zagrożonych 
wybuchem.  Przeprowadzono pomiary i badania sprzętu, którego użytkowanie miało bezpośredni 
wpływ na stan bezpieczeństwa nie tylko pracowników ale również osób postronnych  
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– przeprowadzenie badań węży elastycznych do przeładunku gazu płynnego. Ponadto 
przeprowadzono badania i konserwację systemu detekcji gazu w jednej z rozlewni.  
W kontrolowanych zakładach uzupełniono szereg instrukcji bezpiecznego wykonywania pracy 
oraz udokumentowano ocenę ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery 
wybuchowej na stanowiskach pracy jak również zapewniono dokument zabezpieczenia przed 
wybuchem. W połowie kontrolowanych zakładów uzupełniono oznakowania stref zagrożonych 
wybuchem polegających na uzupełnieniu oznakowania lub wymianie starych wypłowiałych 
oznakowań. W dwóch zakładach powołano służbę bhp, której funkcjonowanie w zakładzie 
zapewne będzie miało duży wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.   

Pomimo istniejących przepisów obejmujących minimalne wymagania, dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 
atmosfery wybuchowej, kontrole wykazały, że w zakładach pracy mamy do czynienia  
ze zróżnicowanym poziomem świadomości w zakresie zagrożeń wybuchowych, a tym samym 
podejmowanych działań prewencyjnych. 

B. Materiały wybuchowe, w tym wyroby pirotechniczne  

Na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w ramach realizacji tematu 
przeprowadzono 3 kontrole u pracodawców. Kontrolowane zakłady prowadziły działalność 
związaną ze stosowaniem materiałów wybuchowych (pokazy pirotechniczne – 2 zakłady) oraz 
produkcją i obrotem - amunicja myśliwska i sportowa  (1 zakład). Kontrolą objęto zagadnienia 
związane z przestrzeganiem przez pracodawców przepisów prawa pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie 
wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. 

Kontrolami objęto dwa podmioty zajmujące się pokazami z użyciem wyrobów 
pirotechnicznych – były to kontrole realizowane w ramach kontroli wspólnej z inicjatywy Wojewody 
Mazowieckiego w ramach realizacji postanowień art. 22 Ustawy o materiałach wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego. Sprawdzano przestrzeganie przepisów z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzeganie warunków określonych w pozwoleniu  
na nabywanie, używanie i przechowywanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego. 
Ponadto przeprowadzono jedną kontrolę w fabryce amunicji myśliwskiej i sportowej. 
Prowadzone kontrole wskazują, że poziom bezpieczeństwa w kontrolowanych zakładach jest  
na wysokim poziomie. Podczas prowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy pracy nie 
stwierdzili rażących naruszeń skutkujących koniecznością wstrzymania prac, eksploatacji maszyn 
i urządzeń oraz skierowania do innych prac. 

Na podstawie wyników z przeprowadzonych kontroli należy zaproponować następujące działania: 
• kontynuację realizacji tematu z ukierunkowaniem kontroli na zakłady nowopowstałe lub 

wcześniej nie kontrolowane, 
• podjęcie szerszej współpracy z organami kontroli (Urząd Dozoru Technicznego, Sanepid, 

Policja i inne) celem wymiany informacji na temat podmiotów, które prowadzą działalność, 
w której może występować atmosfera wybuchowa, 

• podnoszenie świadomości służb bhp, pracodawców oraz pracowników zatrudnionych przy 
wykonywaniu prac w miejscach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa poprzez 
działania profilaktyczne (broszury, materiały informacyjne, szkolenia) w zakresie 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na zagrożenia związane z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej, 
sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami, roli oceny ryzyka zawodowego w procesach 
działań profilaktycznych. 

* 
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5. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas us uwania wyrobów 
zawieraj ących azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych 

W 2022 r. inspektorzy pracy okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzili 
łącznie 21 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych. Kontrolami 
objętych zostało 17 podmiotów wykonujących roboty w kontakcie z materiałami zawierającymi 
azbest. Skontrolowane podmioty to przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa.  
W trakcie skontrolowanych robót, pracę w narażeniu na pył azbestowy świadczyło jednorazowo 
od 2 do 9 osób.  

W przypadku trzech podmiotów – 4 kontrole, poza pracownikami polskimi, pracę świadczyli 
również cudzoziemcy. Byli to najczęściej obywatele Ukrainy. W 19 przypadkach kontrole 
dotyczyły prac demontażowych, prowadzonych na różnego rodzaju obiektach budowlanych  
i przemysłowych. Znaczną liczbę tych prac stanowiły demontaże pokryć dachowych wykonanych 
z płaskich lub falistych płyt azbesto-betonowych.  

Tylko 3 kontrole dotyczyły demontażu materiałów zawierających azbest z obiektów 
przemysłowych.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali: 4 decyzje ustne,  
3 wystąpienia zawierające 13 wniosków. W dwóch przypadkach kontrole zakończyły się 
skierowaniem środków wychowawczych natomiast w jednym przypadku na pracodawcę został 
nałożony mandat karny w kwocie 1 300 zł. 

Naruszenia przepisów stwierdzone przez inspektorów pracy prowadzących kontrole 
dotyczyły najczęściej środków ochrony indywidualnej (niewyposażenia pracowników w środki 
ochrony indywidualnej, które zapewniałyby ochronę przed narażeniem na pył zawierający azbest, 
czy też chroniących przed upadkiem z wysokości) lub braku wygrodzenia i prawidłowego 
oznakowania strefy, w której występowało zagrożenie pyłem zawierającym azbest. 

Należy nadmienić, że spośród 21 przeprowadzonych kontroli, 11 zakończyło się bez 
stwierdzenia przez inspektorów pracy jakichkolwiek naruszeń przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy usuwaniu materiałów zawierających azbest. W znacznej mierze kontrole obejmowały 
podmioty wyspecjalizowane w pracach z materiałami zawierającymi azbest i posiadające wiedzę 
prawną jak i techniczną pozwalającą im przeprowadzać te roboty w sposób bezpieczny zarówno 
dla pracowników jak i środowiska. Większość nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli 
wynikała z niedostosowania metod pracy do konkretnych obiektów, na których prace  
są prowadzone. Nie bez znaczenia pozostaje tu fakt, iż firmy prowadzące te prace, kierując się 
rosnącym zapotrzebowaniem na ich usługi, działają w pośpiechu i niejednokrotnie nie dokonują 
rozeznania przed przystąpieniem do prac w konkretnej lokalizacji. Swoje działania opierają 
niejednokrotnie na opracowanych ogólnie i nieznacznie modyfikowanych planach robót czy też 
instrukcjach bezpiecznej pracy, które nie uwzględniają konkretnych, odpowiadających 
lokalizacjom, zagrożeń. 

Inną kwestią pozostaje, w dalszym ciągu, nieświadomość pracowników i osób pracujących  
w narażeniu na kontakt z materiałami zawierającymi azbest w zakresie zagrożeń jakie za sobą 
niesie ekspozycja na pył azbestowy. Stąd też wynikają wszystkie nieprawidłowości dotyczące czy 
to niewłaściwego zabezpieczenia się pracowników przed oddziaływaniem pyłu azbestowego, czy 
też lekceważenie konieczności oczyszczania środków ochrony indywidualnej przed 
każdorazowym opuszczeniem stref narażenie, np. w celu spożycia posiłków. 

Na podstawie przeprowadzonych w roku 2022 kontroli można wnioskować, że w dalszym 
ciągu istnieje  konieczność edukacji podmiotów wykonujących prace w kontakcie z materiałami 
zawierającymi azbest w zakresie zagrożeń jakie tego typu materiały stwarzają zarówno  
dla pracowników jak i środowiska. Dotyczy to szczególnie podmiotów, które pracami w kontakcie 
z materiałami zawierającymi azbest zajmują się dorywczo i okazjonalnie. 

Zasadnym wydaje się również prowadzenie szkoleń w zakresie zagrożeń, jakie niesie  
za sobą pył azbestowy w jednostkach samorządowych. Szczególnie istotne jest to  
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w przypadkach, gdy demontażu i przygotowania do transportu dokonują samodzielnie osoby 
prywatne, właściciele posesji czy obiektów na których znajduje się materiał zawierający azbest. 

Znacząca liczba zgłoszeń dokonanych do OIP Warszawa w roku 2022, jak okazało się 
podczas kontaktu z podmiotami zgłaszającymi, dotyczyła jedynie odbioru zdemontowanych  
i składowanych na posesjach prywatnych pokryć dachowych wykonanych z płyt  
azbesto-betonowych. Prace te realizowane są w taki sposób, że pracownicy firmy w umówionym 
dniu przemieszczają się przez dany obszar (miejscowość, gminę) pojazdem przystosowanym do 
załadunku przygotowanych zabezpieczonych palet z płytami i jedynie odbierają te palety  
i transportują do miejsca składowania. W tego typu przypadkach inspektorzy pracy mają, bardzo 
często utrudnioną możliwość przeprowadzania kontroli, gdyż termin wskazany w zgłoszeniach 
wskazuje pewien przedział czasowy. Jednak w chwili kontaktu z podmiotem zgłaszającym 
okazuje się, że odbiory nie zostały jeszcze konkretnie ustalone z zlecającymi, najczęściej 
Urzędami Gmin. Z różnych względów terminy tych odbiorów są niejednokrotnie przekładane przez 
gminy. Jedynie zobowiązanie zgłaszających do rozróżnienia planowanych prac w kontakcie  
z azbestem np. czy jest to demontaż, czy pakowanie azbestu z posesji podniosłoby efektywność 
prowadzonych kontroli.  

* 

6. Kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produkt ach biobójczych oraz 
przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy podczas ich stosowania  

Celem kontroli było określenie stopnia przestrzegania przez pracodawców przepisów prawa 
pracy, a w szczególności oceny działań podejmowanych dla ograniczenia ryzyka zawodowego 
związanego z narażeniem na produkty biobójcze.  

Oceną objęto przestrzeganie ustawy z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych 
(Dz. U. z 2015, poz. 1926, ze zmianami z 2016r., Dz.U. poz.2003). podczas stosowania  
i przechowywania/magazynowania produktów biobójczych do dezynfekcji rąk i powierzchni  
w związku z zapobieganiem zakażeniom SARS – CoV – 2. 

Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2022 roku stan epidemii na terenie Polski 
został zniesiony, zastąpiono go stanem zagrożenia epidemicznego, obecnie przedłużonego do 
dnia 31 marca 2023 roku. W związku z powyższym od czerwca 2022 roku kontrole prowadzono  
zarówno w zakresie produktów biobójczych do dezynfekcji rąk i powierzchni w związku  
z zapobieganiem zakażeniom SARS-CoV-2, jak i w zakresie produktów biobójczych do 
dezynfekcji nie związanej z epidemią Covid-19. 

W 2022r. inspektorzy OIP Warszawa przeprowadzili 20 kontroli u pracodawców, którzy 
stosowali produkty biobójcze w różnych procesach pracy. 

W ramach realizacji tematu 6 kontroli przeprowadzono w zakładach przemysłu spożywczego, 
tj. w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa, produkcją ciast i ciasteczek, gdzie 
produkty biobójcze stosowano do dezynfekcji powierzchni wyposażenia oraz dezynfekcji dla 
pracowników. 

Ponadto 2 kontrole przeprowadzono w mało i wielkopowierzchniowych sklepach 
spożywczych, gdzie stosowane produkty biobójcze wykorzystywane były do dezynfekcji 
powierzchni oraz dezynfekcji rąk dla pracowników oraz klientów, zaś dwie kontrole 
przeprowadzono w Centrum sportu i rekreacji gdzie produkty biobójcze stosowano do dezynfekcji 
powierzchni wyposażenia oraz dezynfekcji dla pracowników.  

W kontrolowanych zakładach zarejestrowano 3 089 pracujących, z czego 3 022 stanowiły 
osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, w tym 1 165 kobiet oraz 5 pracowników 
młodocianych. Pracę wykonywało także 29 osób niepełnosprawnych. Kontrolowani przedsiębiorcy 
60 osobom powierzyli pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (umów –zleceń). 

W narażeniu na bezpośrednie działanie produktów biobójczych pracowało 2 547 
pracowników. 

Ogółem w 20 zakładach pracy inspektorzy skontrolowali 65 substancji i preparatów 
chemicznych. W żadnym z skontrolowanych zakładów pracy, kontrolujący nie stwierdzili 
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nieprawidłowości dotyczących wprowadzenia do obrotu produktów biobójczych bez wymaganego 
pozwolenia lub braku decyzji o wpisie do rejestru produktów biobójczych.  

W jednym z kontrolowanych zakładów stwierdzono także, że produkt biobójczy Velox Spray 
przelewano do plastikowych pojemników z dyfuzorem, na pojemnikach brak było informacji  
z nazwą produktu biobójczego, pojemników nie oznakowano piktogramami określającymi rodzaj 
zagrożenia. W salonie fryzjersko-kosmetycznym w Warszawie, produkt biobójczy Discleen extra 
przelewano do plastikowego pojemnika spożywczego, na pojemniku nie naklejono nazwy środka 
biobójczego, pojemnika nie oznakowano piktogramami określającymi rodzaj zagrożenia. 

Nie odnotowano przypadków, aby kontrolowane opakowania produktów biobójczych  
wprowadzały w błąd użytkowników, typu” nietoksyczny”, „nieszkodliwy”. Zawierały informacje nt. 
tożsamości wszystkich substancji czynnych i ich stężeń podanych w jednostkach metrycznych, 
postaci produktów, zakresu stosowania. Na wszystkich opakowaniach kontrolowanych produktów 
nie stwierdzono braku numeru pozwolenia albo wpisu do rejestru. Umieszczono na nich zalecenia 
dotyczące dawek lub ilości wyrażonych w jednostkach metrycznych dla każdego zakresu 
stosowania, bezpośrednich, pośrednich ubocznych skutków stosowania oraz wskazówek 
odnośnie udzielenia pierwszej pomocy w razie zatrucia lub uczulenia. W 100% kontrolowane 
opakowania zawierały informacje na temat czasu wentylacji pomieszczeń poddanych zabiegowi 
produktem, czyszczenia sprzętu służącego do wykonania zabiegów, środków ostrożności, jakie 
należy zachowywać w czasie zabiegu przechowywania i transportu.  

Analiza powyższych danych potwierdza fakt, iż zarówno producenci, dystrybutorzy jak 
również handlowcy na etapie wprowadzania na rynek produktów biobójczych przywiązują istotną 
wagę do powyższych zagadnień.  

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w kontrolowanych zakładach to : 
• brak opracowania i udostępnienia do stałego korzystania instrukcji postępowania  

z produktami biobójczym (nieprawidłowości w tym zakresie ujawniono w 7 zakładach 
pracy),  

• niewłaściwie sporządzona ocena ryzyka zawodowego dla pracowników mających kontakt 
z produktami biobójczymi stwierdzono u jednego pracodawcy (w skontrolowanych 
zakładach ustalono, że w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy: 
konserwator nie uwzględniono zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji  
i preparatów chemicznych /produktów biobójczych/ oraz czynników biologicznych).  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 10 nakazów pisemnych 
zawierających ogółem 48 decyzji, w tym 22 opatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności  
z art.108§1 k.p.a. Inspektorzy pracy wydali również 18 decyzji ustnych. Do skontrolowanych 
pracodawców skierowano 17 wniosków w wystąpieniach w temacie produktów biobójczych.  
W 2022 roku nie nałożono na pracodawców mandatu karnego oraz nie kierowano wniosków  
o ukaranie do sądów. 

* 

7. Rejestracja, ocena, udzielanie zezwole ń i stosowane ograniczenia w zakresie 
chemikaliów oraz klasyfikacja, oznakowanie i pakowa nie substancji i 
mieszanin – Rozporz ądzenia REACH i CLP  

Celem przeprowadzonych kontroli była weryfikacja przestrzegania przepisów unijnych 
rozporządzeń: REACH i CLP, w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy oraz przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach, w których występują substancje chemiczne i ich 
mieszaniny.  

Realizując harmonogram działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2022 rok w Okręgowym 
Inspektoracie Pracy w Warszawie przeprowadzono łącznie 10 kontroli. 

Przeprowadzonych zostało 9 kontroli w zakładach stosujących substancje i ich mieszaniny 
chemiczne podczas nakładania powłok na metale z wykorzystaniem procesów 
galwanotechnicznych (cynkowania, chromowania, niklowania). Procesy galwanotechniczne  
w zakładach opierały się głównie na przygotowywaniu powierzchni detali (odtłuszczaniu, 
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trawieniu), nakładaniu powłok w procesach elektrolitycznych lub chemicznych, ewentualnym 
barwieniu elektrochemicznym, pasywacji, płukaniu, prowadzonych w roztworach chemicznych 
zasadowych lub kwaśnych. 

Sposób prowadzenia produkcji miał charakter periodyczny, a najczęściej zagrożenia 
związane z wykonywaniem pracy w kontakcie z czynnikami chemicznymi, występowały podczas 
wykonywania prac magazynowych i transportowych chemikaliów, ręcznego sporządzania 
roztworów chemicznych do poszczególnych kąpieli, ręcznego wkładania i wyjmowania detali do 
wanien galwanicznych z roztworami chemicznymi.  

Kontrolowane podmioty były dalszymi użytkownikami chemikaliów, zgodnie z przepisami 
REACH – rozporządzeniem (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, zmieniającego 
dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93  
i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006,  
str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1907/2006". 

W trakcie kontroli dokonano oceny wdrażania przepisów CLP - rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, 
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006  
(Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1272/2008", przez 
podmioty wprowadzające chemikalia do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

Przy typowaniu zakładów do kontroli uwzględniono również nadzór nad przestrzeganiem 
warunków stosowania substancji, określonych przez Europejską Agencję Chemikaliów  
na podstawie art. 9 rozporządzenia nr 1907/2006 REACH, w zakresie kompetencji PIP. W tym 
zakresie, na podstawie informacji z bazy udostępnionej przez Europejską Agencję Chemikaliów  
z siedzibą w Helsinkach (ECHA), w ramach realizacji tematu przeprowadzona została 1 kontrola 
w zakładzie posiadającym pismo nadające nr rejestracji i zatwierdzające substancję – produkt 
reakcji propan-2-ol i butan-1ol do działalności rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces 
produkcji (PPORD). 

W kontrolowanych zakładach pracowało ogółem 103 osoby. W ramach umów o pracę 
zatrudnionych było ogółem 98 pracowników, w tym 9 kobiet, 2 cudzoziemców.  

W kontrolowanych podmiotach nie zatrudniano pracowników z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności, młodocianych oraz osób na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Struktura zatrudnienia w kontrolowanych zakładach 
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Spośród kontrolowanych podmiotów, 3 zakłady (30%) nie były wcześniej kontrolowane przez 

organy Państwowej Inspekcji Pracy. 
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Liczba skontrolowanych zakładów, w których stwierdz ono nieprawidłowo ści 
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Karty charakterystyki mieszanin niebezpiecznych

Informacje/karty charakterystyki środków chemicznych…

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia

Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej

Oznakowanie pojemników/opakowań substancji i mieszanin

Oznakowanie magazynów i miejsc magazynowania/składowania

 
Mając na celu zlikwidowanie stwierdzonych zagrożeń i nieprawidłowości, wyłącznie  

w ramach zagadnień wyszczególnionych do realizacji tematu, inspektorzy pracy wydali:  
74 decyzje nakazowe, w tym 31 decyzji ustnych. Wydano tylko 2 decyzje wstrzymania prac  
ze względu na bezpośrednie zagrożenie. Wydano również 8 wniosków zawartych  
w 5 wystąpieniach. 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika, związanymi 
tylko i wyłącznie z zagadnieniami wyszczególnionymi do realizacji tematu, w 3 kontrolowanych 
podmiotach zostały wszczęte postępowania w sprawach o wykroczenia i wystawiono  
3 mandaty kredytowane na łączną kwotę 3 500 zł. 

Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono naruszenia przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy przede wszystkim w zakresie: 

• wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej o właściwościach 
adekwatnych do zagrożeń stwarzanych przez chemikalia jak również nie stosowania 
odzieży, obuwia roboczego (w tym zakresie stwierdzono najwięcej nieprawidłowości 
oraz zastosowano decyzje wstrzymania i skierowania do innych prac opatrzone 
rygorem natychmiastowej wykonalności), 

• sporządzania spisu stosowanych niebezpiecznych substancji i preparatów 
chemicznych, 

• sporządzania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych przy użyciu materiałów 
niebezpiecznych oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących 
wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, w tym postępowania z materiałami 
szkodliwymi i niebezpiecznymi dla zdrowia, 

• braku zapewnienia pracownikom instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy  
w szczególności dotyczących magazynowania i postępowania z niebezpiecznymi 
substancjami i mieszaninami chemicznymi, wskazującymi zasady postępowania  
w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników, uwzględniających informacje zawarte w kartach charakterystyki,  
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• magazynowania i składowania substancji i preparatów chemicznych - prawidłowego 
oznakowania miejsc składowania, opracowania instrukcji określających sposób 
składowania, załadunku i transportu substancji/mieszanin. 

Należy zaznaczyć, że przeprowadzone kontrole nie wykazały przypadku wprowadzania do 
obrotu czy stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych nieposiadających kart 
charakterystyki. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły nieposiadania przez pracodawców kart 
lub aktualnych kart charakterystyki zawierających elementy klasyfikacji i oznakowania zgodne z 
rozporządzeniem 1907/2006 (REACH). Nieprawidłowości wyeliminowane zostały w trakcie 
kontroli poprzez uzyskanie od producentów, importerów, dostawców aktualnych kart 
charakterystyki. 
Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości są: 

• nieznajomość w większości przypadków przez pracodawców, osoby z kierownictwa lub 
nadzoru obowiązków wynikających z występowania w miejscu pracy czynników 
chemicznych; 

• wykonywanie zadań przez specjalistów bhp w sposób powierzchowny (osoby te 
niejednokrotnie nie posiadały wystarczającej znajomości przebiegających w zakładzie 
procesów produkcyjnych, nie były również zapoznane ze stosowanymi maszynami, 
narzędziami i materiałami; dlatego też nie były w stanie zidentyfikować wszystkich 
zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach pracy), 

• nieudostępnianie pracownikom instrukcji bhp dotyczących postępowania z materiałami 
niebezpiecznymi, magazynowania, środków ochrony indywidualnej skutkuje 
nieznajomością podstawowych zasad użytkowania, czy dobrych praktyk postępowania  
z chemikaliami (w sytuacji realnego zagrożenia z ich strony, pracownicy nie wiedzieliby, 
jak mają się zachować, aby skutecznie chronić swoje życie i zdrowie), 

• niezapewnienie odpowiedniego nadzoru ze strony pracodawców, osób nadzorujących 
(kierujących pracownikami) - przede wszystkim podczas stosowania przez pracowników 
niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, 

• brak zaangażowania pracodawców w sprawy dotyczące warunków pracy (w ramach 
realizacji tematu 27 decyzji ustnych zostało wykonane w czasie trwania kontroli,  
co świadczy, że zagrożenia można eliminować na bieżąco, bądź nie dopuszczać do ich 
powstania). 
 
 

Ustalenia z kontroli, a zwłaszcza zakres wykazanych zagrożeń wskazuje na potrzebę:  
• podnoszenia świadomości służb bhp, pracodawców oraz pracowników zatrudnionych przy 

wykonywaniu prac w kontakcie z czynnikami chemicznymi po przez działania 
profilaktyczne (broszury, materiały informacyjne, szkolenia) w zakresie obowiązujących 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi  
na zagrożenia związane z czynnikami chemicznymi w środowisku pracy, sposobami 
ochrony przed tymi zagrożeniami, roli oceny ryzyka zawodowego w procesach działań 
profilaktycznych,  

• objęcia szczególnym zainteresowaniem przez inspekcję pracy małych zakładów  
w zakresie działań kontrolnych, ale także prewencyjnych, 

• rozważenia wniosku o podjęcie działań legislacyjnych, czy współpracy między 
uprawnionymi organami, w zakresie wymiany informacji dotyczących zwolnień i warunków 
zwolnień podmiotów z ogólnego obowiązku rejestracji substancji przeznaczonych do 
działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji 
(PPORD). 
Zgodnie z art. 10 ust. pkt. 6b Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy do zadań Państwowej 
Inspekcji Pracy należy nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji 
określonych przez Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 
rozporządzenia nr 1907/2006, w zakresie swoich kompetencji (tzw. PPORD). 
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Obecnie nieliczni inspektorzy pracy mają dostęp do bazy Europejskiej Agencji 
Chemikaliów (ECHA), jedynie w zakresie nazwy podmiotów oraz nazwy substancji  
lub procesów zwolnionych z ogólnego obowiązku rejestracji substancji przeznaczonych  
do działalności badawczo-rozwojowej ukierunkowanej na produkt i proces produkcji 
(PPORD), bez wiedzy o podjętych przez Agencję (ECHA) decyzjach o ustanowieniu 
warunków w celu zagwarantowania, że substancja albo mieszanina lub wyrób, w skład 
których wchodzi ta substancja, będą stosowane tylko przez personel odbiorców 
wyszczególnionych na liście, w racjonalnie kontrolowanych warunkach, zgodnie  
z wymaganiami przepisów dotyczących ochrony pracowników i środowiska, i że 
substancja ta nie zostanie w żadnym momencie udostępniona powszechnie, ani w swej 
postaci własnej, ani jako składnik mieszaniny lub w wyrobie, a pozostałe ilości substancji 
zostaną zgromadzone w celu usunięcia ich po upływie okresu zwolnienia, jak również 
terminu ustanowionych zwolnień. 
Z zapisów art. 9 ust. 8 rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) Nr 1907/2006 REACH wynika, że Agencja (ECHA) niezwłocznie przekazuje projekty 
decyzji właściwym organom wszystkich państw członkowskich, na których terytorium ma 
miejsce produkcja tej substancji, jej import, wytwarzanie lub działalność badawcza 
ukierunkowana na produkt i proces produkcji (PPORD). 

• rozważenia wniosku o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wprowadzenia 
obowiązku nanoszenia etykiet w języku polskim na opakowaniach z substancjami czy 
mieszaninami chemicznymi niesklasyfikowanymi jako niebezpieczne czy stwarzającymi 
zagrożenie.  
Obecne rozporządzenie Nr 1272/2008 (CLP) wprowadza obowiązek sporządzenia 
etykiety w języku urzędowym państwa, na terenie którego, jest wprowadzana do obrotu, 
jedynie substancja lub mieszanina niebezpieczna, zaklasyfikowana jako stwarzająca 
zagrożenie. Doświadczenie w tym zakresie wskazuje, że w przemyśle tworzy się 
tendencja przekazywania informacji na opakowaniach w językach obcych o środkach 
chemicznych, dla których nie jest wymagana karta charakterystyki. Ustawodawstwo 
polskie tj. ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1816) nie zawiera ustaleń w tym zakresie. 

*** 
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W 2022 roku rozpoczęto 3-letni okres kontroli, których celem jest wyeliminowanie lub 
ograniczenie zagrożeń wypadkowych w zakładach różnych branż. W zakładach tych występuje 
szczególnie duże narażenie na czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia, skutkujące 
chorobami zawodowymi lub innymi dolegliwościami związanymi z wykonywaniem pracy oraz dużą 
liczbą wypadków przy pracy.  

1. Obni żenie poziomu ryzyka zawodowego, a w konsekwencji li czby wypadków przy 
pracy w grupie zakładów o wysokiej skali zagro żeń zawodowych (wzmo żony nadzór) 

Celem kontroli w temacie jest obniżenie poziomu ryzyka zawodowego, a w konsekwencji 
liczby wypadków przy pracy w grupie zakładów o wysokiej skali zagrożeń zawodowych poprzez 
ocenę przestrzegania przez pracodawców przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 
a w szczególności rozpoznanie zagrożeń, które mogą przyczynić się do powstania wypadków 
przy pracy. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie wytypowano 5 podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, w których, w latach 2018 – 2020 r., odnotowano najwięcej wypadków 
przy pracy. 

Na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzono 5 kontroli  
w ramach realizacji tematu.  

Liczba wypadków przy pracy w kontrolowanych zakładach: 

Rok 

Liczba wypadków przy pracy Liczba 
pracujących  

w 
kontrolowanych 

zakładach 

Ogółem 
Liczba poszkodowanych 

w wypadkach 

Liczba wypadków przy pracy zwi ązanych z 
niebezpiecznymi substancjami  

śmiertelne ciężkie zbiorowe 

2021 55 55 0 0 0 3601 

2022 41 41 0 0 0 3601 

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych zakresem kontroli objęto zagadnienia 
związane z przestrzeganiem przez pracodawców przepisów prawa pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy przy obsłudze  
i eksploatacji maszyn - narzędzi, kontrolą oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy ze 
szczególną uwagą na wymienione zagrożenia które mogą wystąpić podczas wykonywanej pracy 
oraz narażenia na czynniki niebezpieczne podczas wykonywanej pracy. 

W kontrolowanych podmiotach gospodarczych, ustalono że wszyscy pracownicy posiadają 
aktualne profilaktyczne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na 
zajmowanym stanowisku pracy oraz wszyscy pracownicy zostali poddani szkoleniom w dziedzinie 
bhp na stanowiskach pracy. Kontrolowani pracodawcy dokonali oceny ryzyka zawodowego dla 
poszczególnych stanowisk pracy z uwzględnieniem zagrożeń jakie mogą wystąpić w środowisku 
pracy. Tylko w jednym z zakładów pracy pracodawca nie dokonał aktualizacji oceny ryzyka 
zawodowego związanego z pracami wykonywanymi na stanowisku „Instruktor Konserwacji 
Mechanicznej” po wystąpieniu zdarzenia wypadkowego na tym stanowisku.  

We wszystkich zakładach pracy – pracownicy obsługujący maszyny/urządzenia i narzędzia,  
a wykonujący pracę w narażeniu na czynniki szkodliwe, niebezpieczne zostali wyposażeni  
w odpowiednio dobrane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze wynikające  
z kart charakterystyki oraz zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej.  

W jednym z  zakładów pracy, inspektor pracy wydał decyzje dotyczącą wstrzymania 
eksploatacji regałów do czasu zapewnienia właściwego stanu technicznego i wszczął 
postepowanie mandatowe wobec osób winnych zaniedbania i ukarał mandatem karnym  
w wysokości 1 500 zł. Ponadto w jednym z zakładów inspektor pracy wydał decyzję z rygorem 
natychmiastowej wykonalności, dotyczącą zamontowania osłony na pędnię napędową praski. 
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Podczas prowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali ogółem 61 decyzji, w tym 21 
ustnych. W 2 przypadkach wydano decyzje dotyczące zakazu wykonywania prac. Wydano 
również decyzję na ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, a także decyzję o wykonaniu 
badań i pomiarów czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych. 

Tylko w jednym przypadku zastosowano postępowanie mandatowe - ukarano pracodawcę 
odpowiedzialnego za stan bhp w zakładzie pracy mandatem karnym w wysokości 1 500 zł. 

Obecnie wysoko rozwinięty poziom technologiczny związany z automatyzacją procesów 
powoduje, że wiele linii produkcyjnych może funkcjonować bezobsługowo. W trakcie kontroli 
stwierdzono, że pracodawcy zlecają serwis urządzeń/maszyn wyspecjalizowanym firmom. Proces 
monitorowania pracy poprzez jego wizualizację jest widoczny nie tylko w zakładzie ale również 
przez podmiot zajmujący się jego serwisowaniem. Powyższe rozwiązania zwiększają skuteczność 
działania w przypadkach wystąpienia niepożądanych zdarzeń. 

*** 
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PRZESTRZEGANIE PRAWA PRACY,  

W TYM BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY, 

W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH KONTROLI 
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A. Zadania kompleksowe 

1. Opieka zdrowotna - przestrzeganie przepisów praw a pracy, w tym bhp 
Celem kontroli była diagnoza stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym poziomu 

bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych (w szczególności obszarów 
wymagających zintensyfikowania czynności kontrolnych – prawidłowość określenia wszystkich 
czynników środowiska pracy i sposobów ograniczania ich wpływu na pracujących, wyposażenia 
pracowników w niezbędne i prawidłowo dobrane środki ochrony osobistej oraz odzież i obuwie 
robocze), a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości – doprowadzenie do stanu zgodnego  
z przepisami. 

a) Przestrzeganie przepisów prawa pracy 

Na terenie właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie  
w roku 2022 przeprowadzono łącznie 10 kontroli podmiotów leczniczych. W tej liczbie  
6 podmiotów wykonywało działalność leczniczą w rodzajach: stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne szpitalne i inne niż szpitalne, a 4 podmioty wykonywało działalność 
leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Jednocześnie 6 z kontrolowanych 
podmiotów było podmiotami publicznymi, a 4 były podmiotami niepublicznymi. Taki dobór 
zakładów do kontroli wynikał przede wszystkim z ilości i rodzaju wpływających skarg, przy których 
rozpatrywaniu zasadna była realizacja ww. tematu.  

We wszystkich poddanych kontroli podmiotach leczniczych pracowało łącznie 2 486 osób,  
w tym 1 800 osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy (tj. ok. 72,5% ogółu pracujących). 
Wśród osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy było 1.600 kobiet (ponad 63%) oraz  
51 pracowników niepełnosprawnych. W liczbie pracujących ogółem było 35 cudzoziemców,  
289 osób zatrudnionych było na podstawie umów cywilnoprawnych (z czego 183 takie osoby  
– tj. ponad 63% – zatrudnione było w dwóch kontrolowanych podmiotach) oraz 425 podmiotów 
samozatrudniających się (w tym 311 – tj. ponad 73% – takich podmiotów wystąpiło w dwóch  
kontrolowanych zakładach). 

We wszystkich 10 skontrolowanych podmiotach leczniczych stwierdzono nieprawidłowości.  
W związku z tym inspektorzy pracy wydali i skierowali do pracodawców 10 wystąpień zawierające 
łącznie 107 wniosków dotyczących w sumie 412 pracowników. Konsekwencją powyższego stanu 
było zastosowanie w jednym przypadku postępowania mandatowego wobec osoby 
odpowiedzialnej za popełnione wykroczenia. Nałożono jeden mandat karny kredytowany na kwotę 
1 200,00 zł oraz zastosowano 6 środków wychowawczych 

Analiza naruszeń, w kontekście podmiotów leczniczych w których one wystąpiły,  
nie wskazuje na znaczące różnice między nieprawidłowościami związanymi z prowadzeniem 
samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej a podmiotami leczniczymi 
będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu ww. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
(mając oczywiście na uwadze różny zakres stosowania niektórych przepisów prawa pracy 
dotyczących takich zagadnień jak np. obowiązek tworzenia regulaminu pracy, regulaminu 
wynagradzania, tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych czy różnic związanych  
z zasadami wypłaty niektórych świadczeń pieniężnych związanych np. z pracą w porze nocnej,  
w niedziele, święta czy stosowanie instytucji dyżuru medycznego). Zaznaczyć jednak należy,  
że ze względu na stan zatrudnienia jak i całodobowe wykonywanie pracy najwięcej 
nieprawidłowości występuje w podmiotach publicznych wykonujących stacjonarnie i całodobowo 
świadczenia zdrowotne 

Do wspólnych, stwierdzanych corocznie, przyczyn naruszeń należy zaliczyć: błędy osób 
prowadzących dokumentację kadrowo - płacową, w tym akta osobowe ale również niewłaściwe 
naliczanie kwot należnych pracownikom składników wynagrodzenia. Inne przyczyny  
to nieprzestrzeganie przepisów prawa ze względów organizacyjnych (przede wszystkim dotyczy 
to z jednej strony braków kadrowych w niektórych grupach zawodowych – dotyczy to przede 
wszystkim tzw. białego personelu -.a z drugiej strony konieczności prowadzenia działalności 
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leczniczej). Skutkiem ww. sprzeczności jest m.in. ryzyko nieprzestrzegania przepisów 
dotyczących chociażby urlopów wypoczynkowych a przede wszystkim czasu pracy. W wielu 
przypadkach – a w szczególności w stosunku do zagadnień związanych z czasem pracy  
i wynagrodzeniami za pracę -  jako przyczynę nieprawidłowości wskazuje się szybko zmieniające 
się przepisy prawa – w związku z istniejącym stanem epidemicznym – i co za tym idzie szereg 
wątpliwości dotyczących prawa pracowników choćby do dodatkowych świadczeń pieniężnych. 

W podmiotach leczniczych wykonujących całodobowe świadczenia zdrowotne niepokojące 
są dalej występujące nieprawidłowości dotyczące urlopów wypoczynkowych czy w zakresie 
prowadzonej dokumentacji pracowniczej takiej jak akta osobowe, umowy o pracę czy – a może 
przede wszystkim w zakresie rzetelności prowadzonej ewidencji czasu pracy pracowników. 
Wydaje się, że nastąpiła niewielka poprawa w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy 
regulujących czas pracy (nie stwierdzono przypadków przekroczenia limitów dotyczących 
maksymalnych limitów pracy w godzinach nadliczbowych zarówno przeciętnie tygodniowego jak  
i rocznego, mniej jest naruszeń dotyczących okresów odpoczynku czy to dobowego czy 
dziennego). Zdaniem inspektorów pracy wynika to z faktu coraz częstszego zatrudniania 
personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, położnych czy ratowników medycznych)  
na podstawie umów cywilnoprawnych czy w ramach tzw. kontraktów.  

W zakresie prawnej ochrony pracy jako przyczyny nieprawidłowości wskazano na brak na 
rynku pracy personelu pielęgniarskiego oraz lekarzy specjalistów danej dziedziny medycyny jak 
również ratowników medycznych, brak środków pieniężnych, nieznajomość przepisów oraz ich 
złożoność i zmienność, niewiedzę, ustępstwa wobec pracowników (np. w zakresie kumulowania 
urlopów).  

W kolejnym roku przeprowadzania kontroli w podmiotach leczniczych należy wskazać na 
braki personelu medycznego co powoduje m.in. nieprawidłowości dotyczących urlopów 
wypoczynkowych – czy to w zakresie braku udzielenia co najmniej 14 kolejnych dni 
kalendarzowych czy też zwiększania zaległości w dniach urlopowych poszczególnych 
pracowników, w pierwszej kolejności lekarzy specjalistów i pielęgniarek.  
Swego rodzaju nowością jest natomiast skala łamania przepisów prawa pracy dotyczących 
wypłacania szeregu świadczeń związanych ze stosunkiem pracy co wydaje się być związane z 
ciągłymi zmianami tychże przepisów oraz ich niejasnością pozwalającą na szeroką i różną 
interpretację. 

Zdaniem kontrolujących powinno zostać przyjęte takie rozwiązanie w zakresie rodzajów 
zatrudniania pracowników medycznych, aby przy zachowaniu dla nich właściwych odpoczynków 
dobowych i tygodniowych, podstawa ich pracy nie budziła żadnych wątpliwości. Dotyczy to np. 
uregulowania kwestii odpoczynków podobnie jak w przypadku np. kierowców, gdzie zobligowani 
oni są do składania stosownych oświadczeń o dodatkowym zatrudnieniu w innych podmiotach o 
którym mowa w art.24 ustawy o czasie pracy kierowców. Rozważyć również należy zasadność 
wprowadzenia w ustawie o działalności leczniczej podobnego postanowienia jak w art.12ust.3 
ustawy o czasie pracy kierowców, gdzie określony tam maksymalny wymiar czasu pracy dotyczy 
również kierowcy zatrudnionego u więcej niż jednego pracodawcy. 
Brakuje również jasnego i konkretnego uregulowania w przepisach ustawy z dnia 8 czerwca 
2017r.o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2139) zasady podwyższania 
wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, 
niewykonującej zawodu medycznego, tak aby wynagrodzenie to uwzględniało wysokość 
wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym 
podmiocie w ustalonym okresie. 
Zasadnym wydaje się również zajęcie jednoznacznego i jednolitego stanowiska w zakresie 
dokonywania podwyżek minimalnego wynagrodzenia za pracę dla pielęgniarek i położnych 
posiadających kwalifikacje przewidziane dla grupy 2 załącznika do ww. Ustawy z ewentualnym 
określeniem wymogów formalnych zaliczenia takich osób do innej (niższej) grupy (np. czy 
wystarczy stosowny zapis w umowie o pracę czy muszą być spełnione jeszcze inne warunki 
formalne a jeśli tak to jakie). 



 
 Sprawozdanie z działalno ści Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie za 2022 r. 

97 
 

Ponadto w celu jednolitego unormowania przepisów prawa pracy odnoszących się do szeroko 
rozumianej opieki zdrowotnej celowe wydaje się podjęcie prac zmierzających do skodyfikowania 
w jednym akcie prawnym tych przepisów. 

* 
b) Przestrzeganie przepisów bezpiecze ństwa i higieny pracy  

Dobór podmiotów leczniczych do kontroli dokonany został w oparciu o analizę 
dotychczasowych wyników nadzoru, a także na podstawie skarg i wniosków wpływających do 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. W roku sprawozdawczym kontrole 
przeprowadzono w 10 podmiotach leczniczych, w których zatrudnionych było ogółem 2 486 
pracowników, w tym 1 600 kobiet.  

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowo ści przedstawiono w tabeli 

Lp. Zagadnienia Ilość nieprawidłowości 

1. Szkolenie bhp 8 

2. Badania lekarskie 2 

3. Ryzyko zawodowe 15 

4. Dodatkowe kwalifikacje 0 

5. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy 10 

6. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 25 

7. Nadzór i kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 2 

8. Obiekty i pomieszczenia pracy, pomieszczenia 
higieniczosanitarne, stanowiska pracy 1 

9. 
Wypadki przy pracy, choroby zawodowe, wypadki 
związane ze zranieniami ostrymi narzędziami 
medycznymi 

7 

 

Dane dotycz ące wypadków przy pracy 

Rok  Liczba zbadanych 
wypadków 

Liczba poszkodowanych  
w wypadkach 

Liczba 
wypadków 
przy pracy 
związanych 

ze 
zranieniem 

ostrym 
narzędziem 
medycznym 

Liczba zdarzeń 
związanych ze 

zranieniem 
ostrym 

narzędziem 
medycznym, dla 

których nie 
przeprowadzono 

postępowania 

Zatrudnienie 
na koniec 

roku Ogółem 

w tym: 

Śmiertelne Ciężkie 

2021 
Ogółem  14 14 0 0 2 0 2034 

w tym: 
zbiorowych 0       

2020 
Ogółem  17 17 0 0 5 1 2031 

w tym: 
zbiorowych 0       

2019 
Ogółem  36 36 0 0 10 1 2044 

w tym: 
zbiorowych 0       

 
Inspektorzy pracy w wyniku przeprowadzonych kontroli wydali ogółem 48 decyzji,  

w tym 6 decyzji ustnych, skierowali do pracodawców 28 wniosków w wystąpieniu. Inspektorzy 
pracy podczas kontroli udzielili 35 porad technicznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Nałożono jeden mandat w wysokości 1 200,00 zł oraz jeden środek wychowawczy pouczenie.  

Analiza powyżej omówionych naruszeń, w kontekście podmiotów leczniczych  
w których one wystąpiły, nie wskazuje na znaczące różnice między nieprawidłowościami 
związanymi z prowadzeniem samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej, a 
podmiotami leczniczymi będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu ww. ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej.  
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Do wspólnych, stwierdzanych corocznie, przyczyn naruszeń należy zaliczyć: brak bieżącej 
analizy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia w dziedzinie bhp, badania lekarskie, 
ocena ryzyka, odzież i obuwie robocze, czynniki szkodliwe i uciążliwe). W wielu przypadkach jako 
przyczynę nieprawidłowości wskazuje się brak środków finansowych co dotyczy przede 
wszystkim stanu technicznego budynków i pomieszczeń pracy. 

Podobne uchybienia, jak co roku, są także stwierdzane w zakresie prowadzenia 
dokumentacji pracowniczej, dopuszczania pracowników bez właściwych szkoleń z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny ryzyka zawodowego oraz przede wszystkim wyposażania 
pracowników w odzież i obuwie robocze odpowiednie do charakteru wykonywanej pracy zgodne 
z tabelami norm przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz ich czasookresów użytkowania 
obowiązującymi w danych podmiotach leczniczych.  

Inspektorzy pracy jako źródła stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy wskazali m.in. zaniechanie i lekceważenie tych zagadnień, w tym przez 
nieprawidłowo zorganizowaną służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Część nieprawidłowości  
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy np. w zakresie stanu budynków wynika z ich wieku 
oraz oszczędzaniu pieniędzy przeznaczonych na bezpieczeństwo i higienę pracy i „przesuwania” 
zaoszczędzonych w ten sposób środków na wynagrodzenia dla personelu medycznego,  
co przekłada się na niewłaściwe warunki pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla 
personelu medycznego.  

* 

c) Ograniczanie wpływu zagro żeń środowiska pracy zwi ązanych  
z przygotowywaniem, podawaniem i przechowywaniem le ków 
cytostatycznych na pracuj ących w podmiotach leczniczych 

Podczas kontroli podmiotów leczniczych w 2022r. na terenie właściwości miejscowej 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, zrealizowano dwie kontrole dot. przestrzegania 
przepisów związanych z przygotowywaniem, podawaniem i przechowywaniem leków 
cytostatycznych w ramach podtematu C.  

Podczas kontroli ustalono, że w obu podmiotach osoby pracujące w narażeniu na cytostatyki 
posiadały szkolenia w dziedzinie bhp (wstępne i okresowe) oraz aktualne profilaktyczne badania 
lekarskie, wykonane przez uprawnionego lekarza.  

W obu przypadkach inspektorzy pracy objęli kontrolą treść skierowań na profilaktyczne 
badania lekarskie wydawanych pracownikom. W obu przypadkach udokumentowano ocenę 
ryzyka zawodowego związanego z pracą występującą na poszczególnych stanowiskach pracy. 
Ustalono, że pracownicy zostali poinformowani o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną 
przez nich pracą. 

Ustalono, że w obu kontrolowanych podmiotach prowadzony był spis substancji i mieszanin 
niebezpiecznych. W obu przypadkach pracodawcy posiadali karty charakterystyki dla 
stosowanych chemikaliów. Ww. karty charakterystyki zostały udostępnione pracownikom.  

Na podstawie ustaleń poczynionych przez inspektorów pracy w trakcie kontroli stwierdzono, 
że przygotowywanie leku cytostatycznego odbywa się w obu przypadkach w aptece szpitalnej.  
Do ww. celów przeznaczono odrębne pomieszczenia, wyposażone w dygestoria oraz komory 
laminarne z filtrami hepa. Pomieszczenia, tzw. rozpuszczalnie cytostatyków, usytuowano z dala 
od pomieszczeń służących do przechowywania środków spożywczych oraz pomieszczeń 
służących do przygotowywania i spożywania posiłków, ani nie bezpośrednio przy ciągach 
komunikacyjnych. Opracowano i udostępniono pracownikom instrukcje bhp m.in. instrukcje 
dotyczące zasad postępowania przy przygotowywaniu i podawaniu leków cytostatycznych.  
W żadnym z kontrolowanych podmiotów nie stwierdzono zatrudniania przy pracach z lekami 
cytostatycznymi kobiet w ciąży i w okresie karmienia, ani też przypadków pracy w kontakcie z 
lekami cytostatycznymi podczas wykonywania czynności w narażeniu na promieniowanie 
jonizujące.  

Kontrole wykazały, że jeśli chodzi o rodzaj substancji czynnej leku cytostatycznego, na który 
pracownicy są narażeni podczas pracy, w obu przypadkach stosowane są: cyklofosfamid, 
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metotreksat, etopozyd, cisplatyna, fluorouracyl, doksorubicyna i jej chlorowodowrek.  
Nie jest stosowany Nhydroksymocznik.  

Odnośnie pomiarów ww. czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ustalono, 
że w żadnym z kontrolowanych podmiotów pomiary do tej pory nie były przeprowadzane. 
Podczas kontroli ustalono, że do tej pory w żadnym z kontrolowanych podmiotów nie było 
przypadku uwolnienia leku cytostatycznego. 

Podczas obu kontroli, w trakcie wizytacji stanowisk pracy stwierdzono, że osoby, które 
wykonywały czynności polegające na przygotowywaniu leków cytostatycznych stosowały środki 
ochrony indywidualnej: rękawiczki, fartuchy, okulary, czepki i maski. 

W żadnym z kontrolowanych podmiotów w latach 2019-2021 nie stwierdzono przypadków 
zgłoszenia podejrzenia choroby/choroby zawodowej dot. Cytostatyków ani nie było wypadków 
przy pracy w odniesieniu do prac związanych z cytostatykami. 

Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że poziom świadomości zagrożeń niesionych 
przez cytostatyki jest u pracodawców na zadowalającym poziomie – podejmują oni właściwe kroki 
zarówno w zakresie przygotowania pracowników do pracy, jak i skutecznego zabezpieczenia ich 
przed niekorzystnym wpływem substancji cytotoksycznych. Problemem jest natomiast wykonanie 
pomiarów stężeń substancji czynnych leków cytostatycznych, z uwagi na bardzo ograniczoną 
liczbę akredytowanych laboratoriów mogących wykonać pomiary. 

* 

2. Górnictwo - przestrzeganie przepisów prawa pracy , w tym bhp - kopalnie 
odkrywkowe 

Przeprowadzone kontrole miały na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów prawa pracy 
oraz dokonanie oceny stanu bhp i przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wydobycia, transportu i przeróbki kopalin oraz doprowadzenie do 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz poprawy warunków i bezpieczeństwa 
pracy. 
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych inspektorzy zapoznawali się z: 

• dokumentem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników dla zakładu górniczego, 
sporządzanym przez przedsiębiorcę, 

• instrukcją bezpiecznego wykonywania pracy dla stanowisk i miejsc pracy w ruchu zakładu 
górniczego, opracowanego przez kierownika ruchu zakładu górniczego, 

• projektem technicznym zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego, 
• projektem technicznym eksploatacji w przypadku hydromechanicznego i termicznego 

urabiania nadkładu lub kopaliny oraz prowadzenia eksploatacji złoża spod lustra wody 
urządzeniami pływającymi. 

W roku 2022 inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie 
przeprowadzili 5 kontroli w 5 podmiotach wykonujących prace górnicze. Kontrolami objęto 
przedsiębiorców, na rzecz których prace wykonywało łącznie 84 osoby. W strukturze  rodzaju 
zatrudnienia dominował stosunek pracy, na podstawie którego pracę wykonywało 73 osoby  
(w tym 8 kobiet, 0 młodocianych oraz 0 osób niepełnosprawnych). W pozostałych przypadkach 
wykonujących pracę zatrudniano na podstawie umów cywilnoprawnych – 11 osób.  
Nie stwierdzono, aby pracę świadczyły podmioty samozatrudniające się. 

W czasie prowadzonych czynności nie stwierdzono rażących naruszeń przepisów. 
Inspektorzy w 5 kontrolach wydali zaledwie 8 decyzji nakazowych oraz 3 wnioski  
w wystąpieniach. Nie wydawano decyzji wstrzymujących wykonywania prac, wstrzymujących 
eksploatację maszyn ani decyzji skierowujących pracowników do innej pracy. 

Nie zaistniała potrzeba kierowania pism informujących do właściwego Okręgowego Urzędu 
Górniczego lub starostw. 

W ocenie inspektorów prowadzących kontrolę, w związku z nieznaczną liczbą stwierdzonych 
uchybień, trudno mówić o przyczynach ujawnionych nieprawidłowości. Średnio na jeden podmiot 
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przypadało zaledwie 1,6 decyzji, co świadczy o znikomej ilości nieprawidłowości  
w przedmiotowych zakładach. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy wydali na piśmie 8 decyzji nakazowych. 
Jeden pracodawca został ukarany 1 mandatem na kwotę 1 000,00 zł w związku z popełnieniem  
1 wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Udzielono 16 porad technicznych z zakresu BHP. 

Niska liczba stwierdzonych nieprawidłowości, może świadczyć o pozytywnym wpływie 
systematycznych kontroli przeprowadzonych przez inspektorów Okręgowych Urzędów 
Górniczych – w 3 z 5 zakładów skontrolowanych przez PIP, w ostatnich 12 miesiącach miały 
miejsce kompleksowe kontrole Okręgowych Urzędów Górniczych. 

* 
3. Handel - Przestrzeganie przepisów prawa pracy, w  tym o ograniczeniu handlu 

w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, a tak że technicznego 
bezpiecze ństwa pracy 

Prowadzone w roku 2022 kontrole miały charakter kompleksowy, a ich celem było dokonanie 
oceny przestrzegania przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy oraz technicznego 
bezpieczeństwa. W związku z nieprawidłowościami ujawnionymi w latach poprzednich, 
szczególna uwaga została skierowana m.in. na: prace transportowe, respektowanie 
obowiązujących norm w zakresie ręcznego przemieszczania ciężarów; magazynowanie; 
bezpieczeństwo eksploatacji instalacji i urządzeń technicznych; stan oraz wyposażenie obiektów  
i pomieszczeń pracy, a także zaplecza socjalnego. W zakresie prawnej ochrony pracy kontrole 
obejmowały w szczególności zasadność oraz prawidłowość wykonywania pracy zarobkowej  
w ramach umów cywilnoprawnych, przestrzeganie przepisów o czasie pracy oraz wypłacie 
wynagrodzeń i świadczeń ze stosunku pracy.  

• Placówki wielkopowierzchniowe o pow. sprzeda ży co najmniej 300 m 2  

Kontroli poddano 5 placówek (5 pracodawców) prowadzących działalność na terenie 
województwa mazowieckiego, w obrębie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, 
zatrudniających łącznie 140 pracowników (w tym 104 kobiet, 1 niepełnosprawnego, nie zatrudniano 
młodocianych). Analiza dokumentacji wykazała, że dwie kontrole były zainicjowane skargami. Skargi 
dotyczyły niewypłacenia wynagrodzenia za pracę (zagadnienie bezzasadne) oraz czasu pracy  
– niezachowania 35 godzinnego odpoczynku tygodniowego (zagadnienie bezzasadne). 

Prawna ochrona pracy 

W 3 placówkach kontrole przeprowadzone były po raz pierwszy. W dwóch placówkach kontrolą 
objęto przestrzeganie ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę, w święta oraz w niektóre inne dni.  
Nie ujawniono nieprawidłowości w zakresie pracy w niedziele i święta objęte zakazem handlu. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano ogółem 23 decyzje, w tym 12 decyzji 
ustnych. Nie wydawano decyzji wstrzymania prac oraz skierowania do innych prac. Wydano 2 decyzje  
z rygorem natychmiastowej wykonalności. Do pracodawców skierowano 3 wnioski w wystąpieniach.  

Kontrolą w zakresie prawnej ochrony pracy objęte zostały zagadnienia dotyczące: prowadzenia akt 
osobowych, zawierania umów o pracę, rozwiązywania umów o pracę, wydawania świadectwa pracy, 
czasu pracy, wynagrodzenia za pracę oraz aktów wewnątrzzakładowych, urlopu wypoczynkowego. 
Nieprawidłowości stwierdzono w 1 placówce. Dotyczyły one następujących zagadnień:  

• braku poinformowania zatrudnionych pracowników w formie obwieszczenia o obowiązujących  
w zakładzie pracy rozkładach, systemach czasu pracy oraz o obowiązującym okresie 
rozliczeniowym czasu pracy, 

• nieudzielania zatrudnionym pracownikom urlopu wypoczynkowego trwającego nie mniej niż  
14 kolejnych dni kalendarzowych. 

W 4 kontrolowanych placówkach inspektorzy pracy nie stwierdzili nieprawidłowości. 
Na przestrzeni kilkunastu lat podejmowane są czynności Państwowej Inspekcji Pracy mające  

na celu poprawę warunków pracy osób zatrudnionych w dużych jednostkach sprzedaży detalicznej. 
Przez ten okres można zauważyć olbrzymią poprawę w przestrzeganiu prawa pracy przez pracodawców 
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sklepów wielkopowierzchniowych. Przedsiębiorcy zatrudniają dobrze wyszkolonych pracowników  
do spraw kadrowo-płacowych, posiłkują się również pomocą firm zewnętrznych specjalizujących się  
w tej tematyce. Przedsiębiorcy w dobie obecnych możliwości informatycznych stosują nowoczesne 
rozwiązania usprawniające pracę oraz ułatwiające nadzór nad zatrudnionymi osobami. Patrząc  
na wyniki kontroli takie rozwiązania sprawdzają się i przynoszą pozytywne efekty. Z roku na rok 
stwierdza się coraz mniej nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy.  

Pracodawcy zaczęli zdawać sobie sprawę, że nałożone na nich ustawowe obowiązki nie są 
przeszkodą w biznesie, często są pomocą w relacjach z pracownikami. Pracownicy, którzy czują się 
dobrze w pracy i zauważają pozytywne nastawienie do nich oraz do nałożonych na pracodawcę 
obowiązków, nie zmieniają pracy i identyfikują się z firmą, w której pracują. W zakresie prawnej ochrony 
pracy stwierdzono jednostkowe nieprawidłowości.  

Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Po analizie dokumentacji kontrolnych w wielkopowierzchniowych placówkach handlowych należy 
stwierdzić, że nieprawidłowości zauważone podczas kontroli mają tendencję spadkową w stosunku  
do poprzednich lat i w większości przypadków mają charakter incydentalny. Powtarzają się jednak 
niezmiennie uchybienia w zakresie składowania i magazynowania tj. zastawiania przejść i dróg 
komunikacyjnych, niezapewnienia instrukcji bhp dot. składowania i magazynowania oraz przy ręcznych 
pracach transportowych. W kontrolowanych dużych sklepach od kilku lat nie stwierdzono przypadków 
narażenia pracowników na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. 

Obecnie można zauważyć, że pracodawcy wielkopowierzchniowych placówek handlowych 
przykładają dużo większą wagę do bezpieczeństwa i higieny pracy. Inspektorzy zauważają, że właściwe 
podejście do pracownika i nakłady na poprawę warunków pracy skutkują przyciąganiem pracowników 
do ich firmy i ich dłuższym utrzymaniem w danej placówce. Ujawnione podczas kontroli 
nieprawidłowości mają charakter incydentalny.  W duże mierze przyczyny uchybień leżą głownie  
po stronie kierowników danych placówek, którzy usprawiedliwiają się brakiem czasu, personelu lub 
przed chwilą przyjętą dostawą. Nieprawidłowości nie wynikają ze złej woli. Jedną z głównych przyczyn 
zastawionych towarami dróg komunikacyjnych jest niedostateczna liczba osób zatrudnionych  
w magazynach sklepowych, co nie jest winą pracodawcy, lecz brakiem chętnych za rynku pracy. Osoby 
wykonujące pracę w tych placówkach są zbyt obciążone pracą i nie są wstanie podołać wszystkim 
obowiązkom. Często pracownicy zajęci obsługa klientów nie nadążają z rozpakowywaniem towaru  
w magazynie uznając, że porządek i ład na zapleczu jest sprawą drugorzędną. 

Brak w dostępnym miejscu instrukcji BHP dot. magazynowania i składowania towarów oraz przy 
ręcznych pracach transportowych, wynika głównie z niewiedzy pracowników i kierowników sklepów,  
że takie instrukcje istnieją. Często pracodawcy przekazują pełną dokumentację dot. bhp, jednak 
kierownik chowa ją do szuflady i o niej zapomina. Podczas kontroli nie pamięta, że takie instrukcje 
posiada. Pracownicy wykonujący prace magazynowe i transportowe nie mają dostępu do instrukcji bhp 
zamkniętych w biurze kierownika. 

Analiza przeprowadzonych postępowań kontrolnych w wielkopowierzchniowych placówkach 
handlowych potwierdza, zauważoną w latach ubiegłych, tendencję spadkową odnotowywanych 
uchybień zarówno w prawnej ochronie pracy jaki i bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Stwierdzone nieprawidłowości w części prawnej ochrony pracy zwykle wynikają z pomyłek,  
a nie z braku wiedzy osób zajmujących się kadrami i wynagrodzenia w danej placówce.  

Uchybienia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą głównie zagadnień związanych  
ze składowaniem i magazynowaniem. Są wynikiem przede wszystkim braku bezpośredniego nadzoru 
kierowników placówek i lekceważenia przepisów przez pracowników. Kierownicy placówek wszelkie 
instrukcje BHP często trzymają zamknięte w swoim biurze („aby się nie zgubiły”), pracownicy nie mają 
do nich stałego dostępu. Podczas kontroli pracownicy, a nawet przełożeni, nie wiedzą czy instrukcje  
są w sklepie i ewentualnie gdzie są przechowywane. Często po otrzymaniu decyzji ustnej udaje się  
je odnaleźć i udostępnić pracownikom do stałego korzystania. Innym najczęściej spotykanym 
problemem jest niewłaściwe składowanie i magazynowanie. Pracownicy nie zapoznając się z instrukcją 
BHP, nie mają wiedzy w jaki sposób powinni ustawiać towary. W związku z brakiem osób chętnych  
do pracy w handlu, a co za tym idzie brakiem personelu placówki, pracownicy zajmują się jednocześnie 
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przyjęciem towaru i obsługą klientów. Nie wystarcza im czasu na zajęcie się zapleczem, odkładając  
te prace na wolną chwilę. 

Pracodawcy mają dużą świadomość obowiązków jakie są na nich nałożone. Starają się im sprostać 
i w dużej mierze im się to udaje. Głównymi problemami z jakimi obecnie się borykają jest brak osób 
chętnych do podjęcia pracy w handlu, gdyż jest to wymagająca praca, która nie jest wystarczająco 
dobrze wynagradzana na polskim rynku pracy. 

* 
• Inne placówki handlowe 

Kontroli poddano 36 placówek (33 pracodawców), prowadzących działalność na terenie 
województwa mazowieckiego w obrębie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, 
zatrudniających łącznie 130 pracowników (w tym 114 kobiet, 1 niepełnosprawnego, nie zatrudniano 
młodocianych). Przeprowadzono 20 kontroli w placówkach, które zostały objęte działaniami inspektorów 
pracy po raz pierwszy. W 4 sklepach dokonano dwóch kontroli w 2022 r. 

W 8 placówkach handlowych kontrole podjęto w wyniku skarg. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano ogółem 223 decyzji, w tym 86 decyzji 

ustnych. Wydano 62 decyzje z rygorem natychmiastowego wykonania. Do pracodawców skierowano  
95 wniosków w wystąpieniach.  

Na osoby winne popełnienia wykroczeń nałożono 2 mandaty (za 5 wykroczeń) na łączną kwotę 
2500 zł. Ponadto skierowano 16 środków wychowawczych za 18 wykroczeń.  

Prawna ochrona pracy 

Podczas kontroli w 2022 r. zauważyć można zdecydowanie mniejszą ilość nieprawidłowości  
w zakresie prawa pracy w małych placówkach handlowych w porównaniu do lat poprzednich.  
W 17 placówkach nie stwierdzono żadnych naruszeń przepisów prawa pracy. 

Stwierdzone nieprawidłowo ści z zakresu prawa pracy podczas kontroli  
w małych placówkach handlowych 

 

Kontrole w małych placówkach handlowych niezmiennie od lat ukazują bolączki pracodawców 
zatrudniających kilka osób. Małych przedsiębiorców nie stać, aby zatrudniać służbę bhp oraz obsługę 
kadrową. Chcąc zaoszczędzić sami pełnią funkcję służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osobiście 
prowadzą dokumentację związaną z zatrudnieniem pracowników. Często brak im pełnej wiedzy  
o obowiązkach na nich spoczywających. Niektórzy przekazują prowadzenie dokumentacji pracowniczej 
biurom rachunkowym, a ich głównym zadaniem jest prowadzenie księgowości, zaś zagadnienia  
dot. spraw pracowniczych są ich ofertą dodatkową, do której nie przykładają wielkiej wagi. Zdarza się, 
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że dokumenty pracownicze są wpięte do segregatora wraz z księgowymi. Nie są prowadzone odrębne 
akta osobowe dla każdego pracownika. 

Pracodawcy w pośpiechu pomiędzy wieloma obowiązkami związanymi z prowadzoną działalnością 
traktują dokumentację pracowniczą jako dodatkowy obowiązek, którym się zajmą gdy będzie czas. 
Niestety tego czasu ciągle brakuje i porządku wciąż nie ma.  

Nieprawidłowości w zakresie wynagrodzeń za pracę obecnie nie są dominującym problemem 
stwierdzanym przez inspektorów pracy. Zdarzają się nieterminowe wypłaty, które często wynikają  
z nieporozumień pomiędzy stronami stosunku pracy. 

W stosunku do lat ubiegłych stwierdzono częstsze nieudzielanie urlopów wypoczynkowych przez 
14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownicy korzystają z pojedynczych dni urlopowych lub kumulują je 
na kolejny rok. Powoduje to przemęczenie pracowników i niechęć do pracy. Ustawodawca nałożył ten 
obowiązek w celu umożliwienia pracownikowi regeneracji sił, co nie znajduje zrozumienia ani  
u pracowników ani u pracodawców. Nieudzielanie 14 dniowego urlopu wypoczynkowego może wynikać 
również ze zbyt małej liczby zatrudnionych pracowników, a co za tym idzie z problemem zapewnienia 
obsługi w godzinach otwarcia placówki. 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Po analizie dokumentacji kontrolnych w małych placówkach handlowych należy stwierdzić,  
że nieprawidłowości w dziedzinie bhp nadal mają miejsce. Większość nieprawidłowości niezmiennie  
od lat dotyczy składowania i magazynowania, zarówno w zakresie zapewniania instrukcji i niezbędnych 
informacji jak i składowania towarów w miejscach do tego niedostosowanych. Głównymi przyczynami 
takiego stanu rzeczy jest brak czasu przy jednoczesnym ogromie zadań nałożonych na jednego 
pracownika. Inną przyczyną jest prowadzenie placówek handlowych w formie franczyzy. 
Franczyzobiorca jest zobowiązany umową do odebrania towaru, na który faktycznie nie ma już miejsca. 
Druga strona umowy nie jest zainteresowana zmniejszeniem dostaw do sklepu, szczególnie,  
że nie odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce. 

Stwierdzone nieprawidłowo ści BHP podczas kontroli w małych placówkach handlow ych 

 

 

W wyniku przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że małe sklepy wciąż borykają się 
z problemem magazynowania i składowania. Dotyczy to zarówno niewłaściwego rozmieszczenia 
towarów jak również niezbędnej dokumentacji. Przedsiębiorcy bagatelizują bezpieczeństwo i higienę 
pracy przyjmując, że praca w sklepie nie stwarza zagrożeń dla osób u nich pracujących. Uważają,  
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że brak zapewnienia właściwych przejść i dróg komunikacyjnych jest normą w handlu. Codziennie  
są dostawy, a za ich nierozpakowanie winią charakter pracy sprzedawcy. Zwykle uważają, że w małej 
placówce nie ma potrzeby zapewniania więcej niż dwóch osób na zmianie. Poza tym większa liczba 
pracowników generuje dodatkowe koszty, na które nie mogą sobie pozwolić. Starają się oszczędzać, 
wszędzie gdzie jest taka możliwość, nie zastanawiając się jakie konsekwencje może mieć dla 
pracowników niezapewnienie właściwych warunków pracy.  

Wielu franczyzobiorców zwraca uwagę, że jest związana umowami z franczyzodawcami, które 
uniemożliwiają dostosowanie towaru do posiadanych warunków lokalowych. Są zobowiązani  
do odebrania produktów pod groźbą kar umownych. Według nich nie mają oni wpływu na remonty  
i wyposażenie sklepu i zaplecza, gdyż najczęściej to firmy nadrzędne zlecają prace, usuwają usterki 
oraz ustalają terminy ich wykonania. 

W trakcie kontroli w mniejszych placówkach handlowych corocznie spotykamy się z problemami 
dotyczącymi głównie zbyt dużej ilości zadań i obowiązków, którymi obarczeni są przedsiębiorcy. Starają 
się jak najwięcej zrobić sami, nie zatrudniając nikogo, aby obniżyć koszty i zwiększyć dochód. Powoduje 
to odkładanie części mniej pilnych zagadnień na później, w tym dotyczących prowadzenia dokumentacji 
pracowniczej jak i w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, np. prawidłowego składowania  
i magazynowania towarów. 

Większość nieprawidłowości w zakresie prawnej ochrony pracy dotyczy nieprawidłowości 
w prowadzeniu dokumentacji wynikającej ze stosunku pracy. Problem, kilka lat temu często spotykany, 
dotyczący wypłaty wynagrodzeń i nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy jest obecnie 
odnotowywany przez inspektorów pracy stosunkowo rzadko. Zdarzają się jednostkowe przypadki 
nieterminowego wypłacenia wynagrodzenia za pracę i niezachowania przeciętnie pięciodniowego 
tygodnia pracy. Pracodawcy starają się dbać o pracowników pod tym względem, gdyż obecnie trudno 
jest znaleźć pracownika chętnego do pracy w handlu, szczególnie, że wynagrodzenia w tej branży nie 
należą do wysokich. 

Dużym problemem kontrolowanych pracodawców jest zmiana w zachowaniu pracowników. 
Obecnie na rynku pracy chętnych do pracy w handlu jest niewiele, a osoby zgłaszające się są osobami 
młodymi, nieprzywiązującymi się do zakładu pracy. Podchodzą z dużą swobodą do swoich obowiązków. 
Ograniczają swoją aktywność w pracy często do minimum nie identyfikując się z firmą, w której pracują. 
Jeżeli nie otrzymają konkretnego polecenia z zadaniem do wykonania sami nie wychodzą z inicjatywą 
pomocy i usprawnienia pracy w sklepie.  

Pracodawcy nie dbają o zaplecze sklepu, gdyż jest to część placówki niewidocznej dla klienta, więc 
według nich mniej ważnej. Uważają, że najważniejszy jest klient i on przede wszystkim musi być 
zadowolony. Musi się poczuć zadbany i usatysfakcjonowany zakupami, aby wrócił ponownie. Dlatego 
pracownicy wykonujący zadania na zapleczu (np. rozładowujący towar) odkładają je spiesząc do klienta. 
W częściej odwiedzanych przez klientów sklepach pracownicy nie mają czasu, aby zająć się towarem 
na zapleczu i zrobieniem tam porządku. 

Częstym powodem zastawiania towarami każdego wolnego miejsca na zapleczu jest prowadzenie 
działalności części placówek w formie franczyzy. Przedsiębiorcy z reguły otrzymują już gotowy  
i umeblowany lokal od franczyzodawcy i nie mają możliwości własnego wyboru miejsca do prowadzenia 
handlu. Ponadto są zobowiązani do przyjęcia towaru, który jest ustalony w umowie i przesłany przez 
firmę nadrzędną, której nie interesuje gdzie znajdą na niego miejsce. Skutkuje to ustawianiem zgrzewek 
z napojami w każdym wolnym miejscu np. na schodach, w ustępach i miejscach do spożywania 
posiłków. Z jednej strony są przedsiębiorcami pracującymi na własny rachunek, natomiast z drugiej mają 
związane ręce umową, która uniemożliwia im prowadzenie działalności wg własnego uznania. Z jednej 
strony są sankcjonowani przez inspektora pracy za brak zapewnienia właściwych warunków pracy,  
a z drugiej boją się kar za niedotrzymanie umów. 

Kontrole przeprowadzone były łącznie w 41 placówkach handlu detalicznego, tj. 5 kontroli  
w placówkach wielkopowierzchniowych oraz 36 kontroli w pozostałych placówkach. Porównanie  
w zakresie nieprawidłowości związanych z bhp tzw. małych i dużych placówek jest trochę niepewne  
ze względu na różnice w ilości kontroli, ale stanowi pewien obraz rzeczywistości. 
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Stwierdzone nieprawidłowo ści BHP podczas kontroli w małych placówkach handlow ych 

 

W zakresie prawnej ochrony prawa pracy w placówkach wielkopowierzchniowych z roku  
na rok maleje liczba stwierdzonych nieprawidłowości. Natomiast naruszenia przepisów w małych 
placówkach handlowych utrzymują się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym i dotyczą tych 
samych zagadnień - prowadzenia dokumentacji pracowniczej (akt osobowych, ewidencji czasu 
pracy) oraz udzielania urlopów wypoczynkowych. W 2022 roku w małych sklepach nastąpiła 
wyraźna poprawa w przestrzeganiu przepisów prawa pracy w zakresie wynagrodzenia za pracę 
i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 

* 

4. Ograniczanie zagro żeń zawodowych i wypadkowych w zakładach rolnych,  
z uwzgl ędnieniem legalno ści zatrudnienia i prawnej ochrony pracy 

W 2022r. realizując powyższy temat inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Warszawie prowadzili kontrole w zakładach zajmujących się szeroko rozumianą działalnością 
rolniczą(produkcja zwierzęca, roślinna), usług na rzecz rolnictwa czy też produkcja szkółkarska 
(roślin ozdobnych). Celem tych kontroli było dokonanie oceny poziomu bezpieczeństwa oceny 
poziomu bezpieczeństwa pracy, w tym warunków i zasad wykonywania określonych czynności 
zawodowych przez osoby zatrudnione w podmiotach związanych z produkcją roślinną  
lub zwierzęcą w celu wyeliminowania zagrożeń wypadkowych, weryfikacji stanu przestrzegania 
przepisów prawa pracy oraz oceny legalności zatrudnienia obywateli polskich i cudzoziemców. 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono 16 kontroli w 16 podmiotach. Założony plan 
kontroli został zrealizowany w 100%. OIP Warszawa, zgodnie z harmonogramem centralnym PIP 
miał przydzielone 14 kontroli. 

Z 16 skontrolowanych podmiotów: 
• 4 zajmowały się produkcją zwierzęcą, 
• 12 zajmowało się produkcją roślinną. 
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Z przedstawionych danych wynika, że kontrolami objęto podmioty o bardzo zróżnicowanym 
profilu produkcji, co oczywiście wiąże się nie tylko z analizowaną branżą, a także  
z nadzorowanym rejonem naszego województwa, w którym podmioty te się znajdowały,  
w okolicach Grójca – gospodarstwa ogrodniczo-warzywnicze, w północno-wschodniej części 
województwa mazowieckiego – chów i hodowla bydła mlecznego. 

Struktura zatrudnienia w kontrolowanych zakładach kształtowała się następująco: 
• zakłady zatrudniające  od   1 do 9 pracowników –            9, tj.  56,25% objętych kontrolami, 
• zakłady  zatrudniające od 10 do 49 pracowników -           7, tj.  43,75% objętych kontrolami. 

Kontrolując 4 podmioty zajmujące się produkcją zwierzęcą inspektorzy pracy wydali ogółem 
42 decyzje, które zamieszczono w 5 nakazach oraz skierowano 3 wystąpienia zawierające  
23 wnioski. W toku czynności kontrolnych wydano 14 decyzji ustnych, w tym 1 decyzję 
wstrzymania prac, 5 wstrzymania eksploatacji maszyn oraz 4 zakazywania prac. Realizując 
niniejszy temat inspektorzy pracy nie nakładali mandatów karnych nie kierowano wniosków  
o ukaranie do sądu. W stosunku do osób odpowiedzialnych za naruszenia przepisów  i zasad bhp 
zastosowano 3 środki wychowawcze. W czasie prowadzonych kontroli, kontrolujący udzielili  
13 porad prawnych i 14 technicznych oraz 5 dotyczących legalności zatrudnienia.  

W stosunku do 12 zakładów zajmujących się produkcją roślinną, kontrolujący wydali ogółem 
70 decyzji, które zarejestrowano w 9 pisemnych nakazach oraz skierowano 9 wystąpień 
zawierających 34 wnioski. W czasie kontroli wydano 3 decyzje ustne, w tym 2 decyzje 
wstrzymania eksploatacji  maszyn. Nie wydawano decyzji skierowania pracowników do innych 
prac, ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pracy, czy obowiązku przeprowadzenia badań  
i pomiarów i czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Wobec 2 pracodawców 
nałożono 2 mandaty karne na kwotę 2 000zł, za naruszenia przepisów dotyczących nielegalnego 
zatrudniania osób wykonujących pracę oraz przepisów i zasad bhp. Ponadto zastosowano  
3 środki wychowawcze w związku ze stwierdzonymi naruszeniami. Podmiotom kontrolowanym 
udzielono 23 porady prawne, 31 technicznych oraz 11 dotyczących legalności zatrudnienia. 

Największą grupę stwierdzonych nieprawidłowości wśród zakładów zajmujących się 
produkcją zwierzęcą dotyczyło niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych bez 
wymaganych zabezpieczeń(osłon). Na ogółem 42 wydane decyzje, 16 odnosiło się do tego 
problemu, co stanowiło blisko 40% ogółem wydanych.  Drugą istotną grupę stanowiły 
nieprawidłowości dotyczące użytkowania urządzeń i instalacji elektrycznych bez wymaganych 
zabezpieczeń ich przed porażeniem prądem elektrycznym. Tego rodzaju nieprawidłowości 
ujawniono we wszystkich 4-ech kontrolowanych zakładach. Ujawniono 12 takich przypadków,  
na 42 stwierdzone podczas kontroli, co stanowiło około 30% ogółu.  

Wśród 12 zakładów prowadzących produkcję roślinną największą grupę nieprawidłowości 
stanowiła niewłaściwie sporządzona ocena ryzyka zawodowego, nie poinformowanie 
pracowników o istniejącym ryzyku na powierzonych stanowiskach pracy. Na 70 wydanych przez 
inspektorów pracy decyzji, aż 25 dotyczyło tej nieprawidłowości, tj. ponad 1/3 skontrolowanych,  
co może świadczyć pracodawcy w dalszym ciągu mają problem z tym zagadnieniem. Realizując 
powyższy temat, kontrolujący wydali 12 wystąpień, w których skierowali do wszystkich podmiotów 
57 wniosków. Wydane wnioski w większości przypadków dotyczyły sposobu prowadzenia akt 
osobowych pracowników (21 wniosków), szkoleń w zakresie bhp (5 wniosków), poinformowania  
ich o niektórych warunkach pracy i zatrudnienia (7 wniosków), czy też rzetelnego prowadzenia 
ewidencji czasu pracy (13 wniosków). 

W kontrolowanych zakładach nie stwierdzono naruszenia przepisów o czasie pracy  
w zakresie stosowania art.135 §3 K.p., tj. wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego 
czasu pracy  oraz przerywanego czasu pracy(art.139 §1 K.p.). W jednym zakładzie stwierdzono 
natomiast nieprawidłowości dotyczące naruszenia przepisów w zakresie zapewnienia 
pracownikom przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 
czasu pracy, a także 11 godzinnej dobowej i 35 godzinnej tygodniowej przerwy na odpoczynek. 

W sferze prawnej ochrony pracy najistotniejszym problemem w zakładach analizowanej 
branży jest nielegalne zatrudnienie osób podejmujących pracę, szczególnie w zakładach 
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zajmujących się produkcją roślinną, szczególnie przy pracach związanych z pielęgnacją, zbiorem 
owoców, warzyw nie tylko obywateli RP, ale także obcokrajowców, zwłaszcza w aktualnej sytuacji 
geopolitycznej (napływem emigrantów wojennych), liberalizowaniem przepisów dotyczących 
zatrudniania cudzoziemców. Przyczyną tego  stanu jest chęć zmniejszenia przez przedsiębiorców 
nakładów na produkcję, wysokie koszty pracy oraz niechęć do spełniania i poszanowania 
obowiązków przepisów prawa. Nie bez znaczenia w celu skuteczniejszego egzekwowania 
przepisów dotyczących legalności zatrudnienia pozostaje fakt, iż obowiązkowo kontrole w tym 
zakresie powinny być prowadzone przez inspektorów pracy w 2 osobowych zespołach,  
a w niektórych przypadkach z wykorzystaniem organów ścigania-Policji. Nieuczciwym 
przedsiębiorcom nadal opłaca się naruszać przepisy, przy stosunkowo niskich sankcjach.  

W odniesieniu do technicznego bezpieczeństwa pracy to w ocenie autora sprawozdania 
głównym źródłem zagrożenia dla osób podejmujących pracę  jest eksploatacja maszyn i urządzeń 
technicznych bez wymaganych zabezpieczeń(osłon), tj: szczególnie wałów odbioru mocy 
ciągnika, wałów przegubowo-teleskopowych. Pomimo, że kontrolowani przedsiębiorcy  
w większości przypadków po wejściu Polski do EU skorzystali z licznych programów  
na dofinansowanie i zakup nowych maszyn i urządzeń technicznych, to prowadzili ich 
eksploatację bez wymaganych zabezpieczeń(osłon), co niewątpliwie groziło wypadkami przy 
pracy. 

Według inspektorów pracy przyczynami naruszeń prawa pracy są: 
• niedostateczna znajomość przepisów i zasad bhp, 
• nieznajomość przepisów prawa pracy w zakresie możliwości zatrudniania osób przy pracy 

sezonowych, 
• lekceważenie ze strony pracodawców podstawowych przepisów i zasad bhp, 
• brak szkoleń w/w zakresie. 

Nie ulega wątpliwości, iż aby podnieść stan przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym 
przepisów i zasad bhp w powyższym temacie należy Wzmóc działania kontrolne w zakładach 
rolnych, w których w roku ubiegłym stwierdzono istotne zagrożenia dla życia o zdrowia 
pracowników, szczególnie przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych. Konieczna jest 
również kontynuowacja w latach kolejnych działania prewencyjne w zakładach analizowanej 
branży, poprzez włącznie do programów dedykowanych przez PIP większej liczby 
uczestniczących w niej podmiotów, w ramach konkursów np. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. 
W celu wyeliminowania lub ograniczenia zjawiska patologicznego jakim jest „nielegalne 
zatrudnianie” osób podejmujących pracę wskazanym jest w polskim systemie prawnym zmianę 
treści art. 36ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. z 2021r. poz. 423 ze zmianami oraz z 2022r. poz. 2185), który aktualnie stanowi,  
że zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego dokonuje się w terminie 7 dni, od daty powstania 
obowiązku ubezpieczenia. Wprowadzenia zapisu mówiącego, że czynności tej dokonuje się 
najpóźniej przed dopuszczeniem osoby podejmującej pracę, w znacznym stopniu ograniczyło by 
ten proceder, tak jako to miało na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce, w przypadku 
obowiązku potwierdzania na piśmie umów o pracę(art.29§2 K.p.), a jednocześnie byłoby 
skuteczniejszym narzędziem do egzekwowania przez inspektorów pracy przepisów prawa pracy. 

* 

5. Pierwsza kontrola - wsparcie małych firm w stwor zeniu praworz ądnych  
i bezpiecznych warunków pracy 

Powyższy temat był realizowany w OIP w Warszawie w 28 zakładach pracy mających status 
pracodawcy (26 kontroli) oraz przedsiębiorców, na rzecz których praca była świadczona  
na podstawie umów cywilnoprawnych (2 kontrole). 

Czynnościami kontrolnymi objęto głównie zakłady pracy będącymi placówkami handlowymi a 
także zakłady zajmujące się opieką i edukacją dzieci, pozaszkolnymi formami edukacji, nie 
sklasyfikowanymi gdzie indziej, firmy z branży beauty, gastronomii oraz pojedyncze firmy 
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prowadzące działalność w zakresie prowadzenia stacji paliw, biura rachunkowo-księgowego, 
prywatnej opieki zdrowotnej, transportu drogowego i wykonywania innych instalacji budowlanych. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali środki prawne w postaci: 
• 31 decyzji ustnych, 
• 23 nakazów zawierających łącznie 144 decyzje, 
• 26 wystąpień zawierających łącznie 324 wnioski,  
• 5 poleceń – wszystkie polecenia zostały wydane z terminem realizacji do zakończenia 

czynności kontrolnych, 

Ponadto w 17 przypadkach wszczęto postępowanie wykroczeniowe w postaci:  
• nałożenia 10 mandatów na łączna kwotę 10 700zł w związku z popełnieniem 26 

wykroczeń, w tym 11 wykroczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  
• udzielenia 7 pouczeń i 1 ostrzeżenie w związku z popełnieniem 23 wykroczeń, w tym 10 

wykroczeń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Analiza dokumentacji kontrolnych pod kątem przestrzegania przez podmioty kontrolowane 
przepisów i zasad z zakresu bhp prowadzą do wniosku, że najczęściej stwierdzane 
nieprawidłowości występujące w zakładach pracy dotyczą: 

• szkoleń z zakresu bhp, 
powtarzające się nieprawidłowości w powyższym zakresie to: 

− dopuszczanie do pracy pracowników bez poddania szkoleniom wstępnym z 
zakresu bhp 

− przeprowadzanie szkoleń po dopuszczeniu do świadczenia pracy,  
− przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych przez osoby nie posiadające 

wymaganych kwalifikacji do jego przeprowadzenia, zdarzają się także przypadki 
przeprowadzania szkoleń stanowiskowych, np. przez specjalistów ds. bhp spoza 
zakładu pracy, 

−  nie przeprowadzenie przez pracodawcę pierwszego szkolenia okresowego w 
terminie ustalonym w przepisach, 

− nieprawidłowości w treści kart potwierdzających poddanie pracownika szkoleniu. 

W zakresie stwierdzonych nieprawidłowości inspektorzy wydali: 
• 14 decyzji ustnych dotyczących 7 pracowników, 
• 12 nakazów zawierających 18 decyzji nakazowych  
• 15 wystąpień zawierających 27 wniosków, 

• profilaktycznych badań lekarskich, np.:  
− - dopuszczanie do pracy pracowników bez uzyskania aktualnego orzeczenia 

lekarza profilaktyka,  
− - dopuszczanie do pracy pracowników bez uzyskania aktualnego orzeczenia 

lekarza profilaktyka i uzyskanie takiego orzeczenia w trakcie zatrudnienie, 
− - dopuszczanie do pracy pracownika na podstawie orzeczenia wydanego w 

związku z zatrudnieniem u innego pracodawcy. 

Inspektorzy w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydali: 
− 1 decyzję ustną dotyczącą jednego pracownika, 
− 6 nakazów zawierających 6 decyzji nakazowych,  
− 15 wystąpień zawierających 17 wniosków o charakterze profilaktycznym,  

• oceny ryzyka zawodowego, np.: 
− brak opracowania oceny ryzyka zawodowego,  
− ocena sporządzona w sposób wymagający uzupełnienia lub uaktualnienia, 
− niezapoznanie pracownika z dokonaną i udokumentowaną oceną. 
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W powyższym zakresie wydane zostało 13 nakazów zawierających łącznie 17 decyzji 
dotyczących opracowania i udokumentowania ryzyka występującego na 23 stanowiskach 
pracy. 
W powyższej kwestii inspektorzy wydali: 

− 1 decyzję ustną dotyczącą udokumentowania ryzyka występującego  
na 4 stanowiskach pracy, 

− 12 nakazów zawierających 19 decyzji dotyczących opracowania ryzyka 
związanego z 21 stanowiskami pracy (w tym decyzję dotyczącą uzupełnienia 
oceny), 

− 2 wystąpienia zawierające 2 wnioski dotyczące zapoznania pracowników  
z dokonaną oceną oraz uzupełnieniem oceny, m.in. o adekwatne środki 
ograniczające zagrożenia. 

• środków ochrony indywidulnej oraz odzieży i obuwia roboczego, np.: 
− nie ustalenie przez pracodawców rodzaju środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego, nie prowadzenie kart przydziału. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano: 
− 6 nakazów zawierających 8 decyzji, 
− 3 wystąpienia zawierające 3 wnioski, w tym 2 dotyczące zaprowadzenia kart 

przydziału. 

• obiektów i pomieszczeń pracy, np.:  
− - eksploatacja instalacji elektrycznych, 
− - niewłaściwy stan misy ustępowej (uszkodzona powierzchnia misy), 
− - ubytki w suficie w postaci zdjęcia części kasetonów, 
− -niezapewnienie w szatni damskiej przejścia o minimalnej, określonej przepisami 

szerokości, 
− - braku oznakowania barwami bezpieczeństwa pierwszego stopnia schodów. 

Łącznie inspektorzy wydali: 
− 2 decyzje ustne, 
− 6 nakazów zawierających 11 decyzji.   

Prawna ochrona stosunku pracy 

Realizując kontrole w przedmiotowym zakresie inspektorzy dokonali kompleksowej oceny 
przestrzegania prawnej ochrony stosunku pracy. Na 28 przeprowadzonych kontroli inspektorzy 
wydali łącznie 26 wystąpień. Żaden z kontrolowanych pracodawców nie miał obowiązku 
wprowadzenia w życie aktów prawa wewnętrznego. Jak wynika z dokonanych ustaleń, 
pracodawcy nie wprowadzali takich aktów w życie. 

Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości dotyczyły: 
• nieprawidłowego prowadzenia akt osobowych, 
• naruszeń związanych z obowiązkami pracodawcy w zakresie zapoznawania pracowników 

z informacją o dodatkowych warunkach zatrudnienia z art. 29 §3 kp, 
• naruszenia przepisów dotyczących treści oraz zasad zawierania umów o pracę, 
• naruszenia przepisów dotyczących świadectw pracy, 
• nieudostępnienie pracownikom przepisów dotyczących równego traktowania  

w zatrudnieniu, 
• uchybienie przepisom dot. rozwiązywania stosunku pracy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia. 

Najczęściej  stwierdzane nieprawidłowości w zakresie czasu pracy to: 
• brak obwieszczenia dotyczącego systemów i rozkładów czasu pracy obowiązujących  

w zakładzie – stwierdzono w 8 zakładach, 
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• nierzetelność prowadzenia ewidencji czasu pracy, 
• nie przechowywanie dokumentacji będącej immanentną częścią ewidencji,  
• prowadzenie ewidencji zbiorczo dla kilku pracowników, 
• nie prowadzenie ewidencji na bieżąco, 
• 2 pracodawców nie prowadziło ewidencji czasu pracy, 
• nieprzestrzeganie zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – 3 zakłady, przy czym 

w jednym nieprawidłowość ta związana była z nieobniżeniem przez pracodawcę wymiaru 
godzin przypadających do przepracowania w związku z koniecznością zapewnienia dnia 
wolnego w zamian za święto przypadające w sobotę,  

• nie określenie okresu rozliczeniowego obowiązującego w zakładzie. 

Nieprawidłowości stwierdzone w zakresie przepisów związanych z wypłacaniem świadczeń 
wynikających ze stosunku pracy to najczęściej: 

• niewypłacenie wynagrodzenia za pracę (w jednym z zakładów inspektor wydał decyzje 
płacowe dotyczące 4 pracowników na łączną kwotę 85043,66zł brutto w związku z 
niewypłaceniem wynagrodzenia za okres 4 miesięcy), 

• wypłacenie wynagrodzenia w zaniżonej wysokości,  
• wypłacanie wynagrodzenia z naruszeniem ustalonego terminu, 
• niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, 
• niewypłacenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, 
• niewypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, 
• nieterminowe wypłacenie ekwiwalentu. 

Legalno ść zatrudnienia 

Powtarzającą się  nieprawidłowością w stosunku do obywateli RP było: 
• zgłaszanie pracowników do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych z naruszeniem 

ustalonego terminu,  
• nie zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych osób świadczących pracę na podstawie 

umów cywilnoprawnych ( inspektor potwierdził świadczenie pracy przez kobietę, która nie 
została zgłoszona do ubezpieczenia społecznego, ponieważ przedsiębiorca nie 
dysponował danymi osobowymi wymaganymi przy  dokonywaniu zgłoszenia). 

W zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców nieprawidłowości stwierdzono w dwóch 
firmach: 

• w jednej z nich pracę wykonywał obywatel Białorusi, który nie posiadał dokumentów 
zezwalających zarówno na legalny pobyt, jak i świadczenie pracy – w wyniku dokonanych 
ustaleń inspektor powiadomił zarówno wojewodę mazowieckiego, jak i właściwy 
miejscowo oddział Straży Granicznej, 

• w jednej z firm inspektor ustalił, że przez 6 dni ( kontrola przeprowadzona post factum) 
cudzoziemka świadczyła pracę bez wymagalnego zezwolenia – w wydanych środkach 
prawnych inspektor uregulował powyższą nieprawidłowość. 

Łącznie inspektorzy nałożyli na przedsiębiorców trzy mandaty karne w związku ze 
stwierdzeniem popełnienia wykroczeń (mandaty zostały nałożone także z uwzględnieniem 
wykroczeń popełnionych w związku z naruszeniem innych przepisów prawa pracy, zatem nie ma 
możliwości wskazania kwoty). 

Stwierdzić należy, że nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli powtarzają się nie tylko 
na przestrzeni kolejnych lat, w których przeprowadzane są kontrole, ale także mają charakter 
dość powszechny wśród pracodawców. 
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Rozważając przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości oraz odnosząc się do osobistych 
doświadczeń i rozmów z pracodawcami można wskazać na następujące przyczyny: 

• brak dostatecznej wiedzy i świadomości mikro i małych pracodawców o swoich prawach  
i obowiązkach jako pracodawców, brak wiedzy o obowiązujących  przepisach, a tym 
samym o wymaganiach prawnych nałożonych na pracodawców.  

• brak wiedzy o potencjalnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów prawa pracy czy 
dot. legalności zatrudnienia.  

• brak środków finansowych na zatrudnienie (niezależnie od podstawy prawnej) 
specjalistów, zwłaszcza do szeroko pojętych spraw kadrowych, jak również brak  wiedzy 
pozwalającej na faktyczną i prawidłową ocenę poziomu świadczenia usług kadrowo-
księgowych przez pracowników czy podmioty zewnętrzne (pracodawcy prowadzący 
działalność, np. jako franczyzobiorcy sieci Żabka, zgodnie podnoszą, że na szkoleniach 
otrzymują informacje o wymaganiach związanych z prowadzeniem sklepu, natomiast nie 
otrzymują żadnych merytorycznych informacji o ich obowiązkach jako pracodawcy).  

Mając na uwadze  poczynione w sprawozdaniu ustalenia zasadne wydaje się, aby temat 
Pierwszej kontroli był na stałe realizowany przez inspektorów pracy na dotychczasowych 
zasadach. Nacisk należy położyć także na przeprowadzanie kontroli sprawdzających realizację 
środków prawnych. 

** 

B. Zadania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Przeciwdziałanie dolegliwo ściom mi ęśniowo-szkieletowym zwi ązanym  
z pracą – kampania SLIC  

Kontroli poddano 5 zakładów pracy prowadzących działalność na terenie województwa 
mazowieckiego, w obrębie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, w tym jedna 
w podmiocie leczniczym i cztery w sektorze spożywczym. 

Po kontroli wydano 4 decyzje na piśmie oraz 6 wniosków w wystąpieniu. Udzielono 4 porady 
prawne, 4 porady techniczne oraz 1 poradę dotyczącą legalności. 
Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości dotyczyły ryzyka zawodowego tj.: 

1) nieuwzględnienia w ocenie ryzyka zawodowego zagrożeń wynikających m.in.: 
• z obciążenia psychofizycznego – statycznego i dynamicznego (obciążenia układu 

mięśniowo – szkieletowego): długotrwałe siedzenie, obciążenie kręgosłupa. 
• z czynników psychospołecznych związanych z organizacją pracy, m.in. takich jak 

zaburzenia emocjonalne i psychospołeczne.  
2) z nieuwzględnienia czynnika zwiększającego ryzyko, takiego jak: 

• częstego występowania nieoczekiwanych zakłóceń, nad którymi pracownicy nie mają 
żadnej kontroli. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczące szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: 
1) niepoddawanie pracowników szkoleniu okresowemu w dziedzinie bezpieczeństwa  

i higieny pracy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na 
określonym stanowisku, 

2) niezachowanie terminów przeprowadzania szkoleń okresowych w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Skierowania na badania lekarskie nie zawierały opisu warunków pracy uwzględniającego 
informacje o występowaniu na stanowisku pracy wszystkich czynników niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu 
wykonywania pracy, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach. 

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprzestrzegania przy ręcznych pracach transportowych 
przepisów dotyczących przemieszczenia ciężarów, w tym osób. Zgodnie z uzyskanymi 
informacjami przestrzegana jest zasada, aby w przypadku przenoszenia lub podnoszenia osób 
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słabych, o dużej wadze lub/ i niemogących się samodzielnie poruszać prace te wykonywano 
zawsze zespołowo.  

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

Jednakże wszystkie te, jakże potrzebne środki, nie zapobiegną wypadkom przy pracy i nie 
poprawią warunków pracy, dopóki nie zwiększy się świadomość samych pracowników w zakresie 
konieczności przestrzegania przepisów oraz zasad ergonomii przy transporcie, podnoszeniu np.  
przekładaniu osób (pacjentów). Niestosowanie sprzętu pomocniczego do przekładania, 
przemieszczenia pacjentów spowodowane jest brakiem stosownego sprzętu w zakładzie oraz 
także z chęci uproszczenia działania, pracy przez pracowników. Rozmowy przeprowadzane 
podczas kontroli przez kontrolujących z pracownikami wykazały, że nierzadko można spotkać się 
z sytuacją, iż niezależnie od tego jak często są przeprowadzane szkolenia i pokazy dotyczące 
bezpiecznej pracy to i tak nawyki pracowników trudno przezwyciężyć. Problemem jest brak 
funduszy na zastosowanie najnowocześniejszych sprzętów usprawniających pracę pracowników 
służby zdrowia. Pracodawcy powszechnie podnosili kwestie braku środków finansowych  
na naprawy i remonty oraz na zakup nowoczesnych urządzeń pomocniczych przy podnoszeniu  
i transporcie osób oraz konieczność dostosowania zakładów do przepisów prawa. 

Analizując nieprawidłowości stwierdzane przez inspektorów pracy w kontrolowanych 
zakładach pracy z branży spożywczej zauważyć można olbrzymi postęp w podejściu 
pracodawców do pracowników, do ich wymagań i przede wszystkim przestrzegania prawa pracy  
i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy zaczęli zdawać sobie sprawę,  
że nałożone na nich ustawowe obowiązki nie są przeszkodą w biznesie, często są pomocą  
w relacjach z pracownikami. Pracownicy, którzy czują się dobrze w pracy i zauważają pozytywne 
nastawienie do nich oraz do nałożonych na pracodawcę obowiązków, nie zmieniają pracy  
i identyfikują się z firmą, w której pracują. 

Podczas kontroli nie stwierdzono nie przestrzegania przy ręcznych pracach transportowych 
przepisów dotyczących przemieszczenia ciężarów, w tym osób. Zgodnie z uzyskanymi 
informacjami przestrzegana jest zasada, aby w przypadku przenoszenia lub podnoszenia osób 
słabych, o dużej wadze lub/ i niemogących się samodzielnie poruszać prace te wykonywano 
zawsze zespołowo. 

* 
2. Organizacja bezpiecznej pracy podczas obsługi se rwisowej e-pojazdów 

samochodowych (samochodów elektrycznych i hybrydowy ch) 

W ramach realizowanego zadania przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie 
skontrolowano 6 podmiotów gospodarczych – pracodawców zajmujących się obsługą serwisową 
e-pojazdów samochodowych.  

Czynności kontrolne przeprowadzono w autoryzowanych serwisach producentów różnych 
marek samochodowych. Kontrolowane podmioty zajmowały się sprzedażą pojazdów jak i ich 
serwisowaniem. Prowadzony serwis dotyczył wszystkich rodzajów napędów silnikowych. Naprawy 
pojazdów elektrycznych lub hybrydowych stanowiły niewielki procent wszystkich wykonywanych 
napraw. Przeprowadzone czynności kontrolne wykazały, że pracownicy dokonujący napraw  
e-pojazdów byli przeszkoleni w zakresie bhp, posiadali wymagane uprawnienia – świadectwa 
kwalifikacyjne, posiadali odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Pracownicy do dyspozycji 
posiadali odpowiednie narzędzia i urządzenia diagnostyczne.  

Stan techniczny stanowisk pracy był zgodny z procedurami wewnątrzzakładowymi 
ustalonych dla dealera danej marki samochodowej i spełniał wymagania przepisów.  
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Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 
• nie opracowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z obsługą stacji 

ładowania pojazdów elektromobilnych, 
• nie prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, 
• nie zabezpieczoną elektryczną skrzynkę rozdzielczą przy stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Kontrole nie ujawniły naruszeń przepisów obligujących inspektora pracy do skierowania  
do innych pracowników lub wstrzymania wykonywania pracy. Naruszenia dotyczyły 
nieuwzględnienia stosowanej technologii i metod pracy serwisowania pojazdów elektrycznych  
w instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy tego rodzaju pracy ale serwis pojazdów 
elektrycznych prowadzony był wg instrukcji producenta do których każdy z mechaników miał 
dostęp i był obowiązany z niego korzystać, wykonując poszczególne czynności zgodnie z ww. 
instrukcją. Aktualizacji wymagała, również ocena ryzyka zawodowego ponieważ nie uwzględniała 
zagrożeń związanych z naprawami i obsługa pojazdów elektrycznych.  

W wyniku jednej z kontroli skierowano do pracodawcy 2 decyzje dotyczące opracowania 
instrukcji bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania obsługi serwisowej e-pojazdów. 
Skierowano jedną decyzję decyzję, w zakresie opracowania instrukcji bezpieczeństwa i higieny 
pracy związanej z obsługą stacji ładowania pojazdów elektromobilnych. Wydano również  
3 decyzje dotyczące aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, w związku z zagrożeniami 
wynikającymi z obsługi serwisowej e-pojazdów. Jedna decyzja (ustna) dotyczyła zabezpieczenia 
elektrycznej skrzynki rozdzielczej przy stacji ładowania pojazdów elektrycznych przed dostępem 
osób nieupoważnionych.  

Podsumowując realizację zadania należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że wszelkie 
prace naprawcze i obsługowe pojazdów elektrycznych prowadzone są w oparciu o szczegółowe 
wymagania producentów poszczególnych marek samochodowych. Wymagania sformowane są  
w instrukcjach wg których każdy mechanik obowiązany postępować. Wykonywanie pracy wg. 
instrukcji powinno zapewnić prawidłowy poziom bezpieczeństwa pracy. Ponadto, w przypadku  
e-pojazdów lekceważenie lub zaniedbanie instrukcji serwisowych może doprowadzić  
do znacznych strat materialnych wynikających z uszkadzania serwisowanego pojazdu 
samochodowego.  

Przeprowadzone kontrole nie ujawniły rażących zaniedbań pracodawców i pracowników  
w przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa pracy dlatego kontynuowanie kontroli jako oddzielne 
zadanie raczej nie znajduje uzasadnienia. Ponadto w OIP w Warszawie nie odnotowano 
zgłoszenia żadnego wypadku przy pracy związanego z obsługą serwisową e-pojazdów. 

* 
3. Organizacja bezpiecznej pracy przy urz ądzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych  

Realizując zadanie kontrolowano przestrzeganie przez pracodawców wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych określonych  
w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. Prowadząc kontrole oceniano 
skuteczność podejmowanych przez kontrolowane podmioty działań zapobiegających lub 
ograniczających zagrożenia wypadkowe związane przede wszystkim z możliwością porażenia 
prądem elektrycznym. Szczególną uwagę zwrócono na przyjętą organizację pracy, pod kątem 
zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz na stan techniczny 
urządzeń elektroenergetycznych w odniesieniu do przyjętych w kontrolowanych podmiotach 
zasad eksploatacji określonych w instrukcjach eksploatacji. 
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a) Zasady eksploatacji oraz organizacja bezpiecznej  pracy przy urz ądzeniach  
i instalacjach elektroenergetycznych w zakładach pr zemysłowych 
przył ączonych bezpo średnio do sieci dystrybucji energii elektrycznej 

Kontrole o powyższej tematyce przeprowadzono w zakładach przyłączonych bezpośrednio 
do sieci dystrybucji energii elektrycznej na poziomie średnich napięć. Kontrolami objęto łącznie  
6 zakładów pracy (zatrudniały łącznie 1160 osób). Sprawdzeniu podlegał stopień przestrzegania 
wymagań bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz organizacji 
bezpiecznej pracy przez podmioty będące odbiorcami energii elektrycznej na poziomie średnich 
napięć, którzy są bezpośrednio podłączeni do sieci dystrybucji energii elektrycznej. 

Tematy, których dotyczyło najwięcej nieprawidłowości to: 

1) Organizacja bezpiecznej przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. 

W wyniku kontroli zagadnień dotyczących organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach  
i instalacjach elektroenergetycznych nieprawidłowości stwierdzono w 4 podmiotach.  
W 2 nie opracowano instrukcji w ogóle w przypadku 2 podmiotów okazano posiadane instrukcje, 
jednak nie spełniały one wymagań obowiązujących przepisów. Brak lub nieaktualna instrukcji 
organizacji bezpiecznej pracy była to najczęściej stwierdzana nieprawidłowość. 

W przypadku 2 pracodawców stwierdzono, brak wykazu osób upoważnionych tj. osób 
uprawnionych, wyznaczonych pisemnie przez pracodawcę do wykonywania określonych przez 
niego czynności lub prac eksploatacyjnych zawierającego imię i nazwisko osoby, zakres 
upoważnienia, okres, na jaki upoważnienie zostało udzielone. 

Stwierdzono również, że 1 pracodawca nie ustalił szczegółowego wykazu prac, 
eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych, stwarzających możliwość wystąpienia 
szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

Ustalono, że 1 pracodawca wykonywał w roku 2022 prace przy urządzeniach 
elektroenergetycznych bez wymaganego pisemnego polecenia na pracę. 

2) Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci energetycznych. 

Kontrole tematyczne wykazały, że w 4 skontrolowanych zakładach pracownicy zajmujący się 
eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych posiadali świadectwa kwalifikacyjne  
na stanowiskach dozoru i eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, montaży oraz prac 
kontrolno-pomiarowych urządzeń elektroenergetycznych zasilanych napięciami powyżej 1 kV. 

3) Instrukcje eksploatacji określające procedury i zasady wykonywania niezbędnych 
czynności przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych. 

W 1 zakładzie nie opracowano instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji 
elektroenergetycznych. W trakcie kontroli ustalono, że 1 pracodawca, nie zapewnił pracownikom 
instrukcji eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych dotyczących 
rozdzielnicy SN, transformatorów SN/nn oraz rozdzielnicy nn. Dodatkowo w 1 skontrolowanym 
obiekcie stwierdzono, że w pomieszczeniu rozdzielni 0,4 kV nie wywieszono aktualnego 
schematu zasilania. 

W ramach realizacji kontroli tematycznych inspektorzy pracy skontrolowali łącznie  
6 podmiotów. Nieprawidłowości skutkujące zastosowaniem środków prawnych stwierdzono  
w 4 skontrolowanych podmiotach. W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 
ogółem 14 decyzji nakazowych, w tym 1 decyzja ustna wykonanych w czasie kontroli. Inspektorzy 
nie wydali decyzji wstrzymania prac wykonywanych w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla 
życia i zdrowia pracowników, jak również nie wydali żadnych decyzji skierowania pracowników do 
innych prac. Do pracodawców skierowano 2 wystąpienia zawierających 2 wnioski dotyczące 
przestrzegania przepisów organizacji bezpiecznej pracy w energetyce. 
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W 1 przypadku inspektor pracy zastosował postępowanie mandatowe wymierzając mandat 
na kwotę 1 000,00 zł. w związku z wykonywaniem prac przy urządzeniach bez pisemnego 
polecenia na pracę. Nie skierowano żadnego wniosku o ukaranie w postępowaniu przed Sądem.  

Podsumowując kontrole wyodrębnionych zakładów prowadzących eksploatację urządzeń 
elektrycznych, przyłączonych bezpośrednio do systemu dystrybucji energii elektrycznej  
na poziomie średnich napięć, napięciem były uzasadnione. Potwierdzeniem takiego stanowiska 
jest ilość i rodzaj występujących w kontrolowanych zakładach nieprawidłowości stwierdzonych 
przez inspektorów pracy. Dlatego przy opracowywaniu planów kontroli na lata przyszłe należy 
uwzględnić za-dania związane z bezpieczną eksploatacją urządzeń elektrycznych. 

b) Zasady eksploatacji urz ądzeń energetycznych budowy przeciwwybuchowej 
w źródłach wytwórczych – elektrownie i elektrociepłown ie 

W ramach realizacji tematu przeprowadzono kontrolę w 2 zakładach z branży energetycznej. 
Skontrolowane zakłady różnią się pomiędzy sobą pod względem technologicznym (rodzaj 
spalanego paliwo, typ i wydajność zabudowanych urządzeń energetycznych, rodzaj 
produkowanej energii) i struktury zatrudnienia. Skontrolowane zakłady zatrudniały łącznie 579 
pracowników, w tym 94 kobiety. 

Celem przeprowadzonych kontroli w ramach realizacji zadania „Zasady eksploatacji 
urządzeń energetycznych budowy przeciwwybuchowej w źródłach wytwórczych – elektrownie i 
elektrociepłownie” była kompleksowa ocena przestrzegania prawa pracy w zakresie eksploatacji 
urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem. 

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, u którego występują przestrzenie zagrożone 
wybuchem jest – na mocy 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 – dokonanie kompleksowej oceny ryzyka 
związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej oraz (na jej 
podstawie) sporządzenie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem (zwanym dalej DZPW). 

Kontrolowani pracodawcy opracowali Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. 
Czynności kontrolne wykazały natomiast, iż w jednym z zakładów nie dokonano aktualizacji oraz 
uszczegółowienia zapisów zawartych w DZWP, które wynikają z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, nie uwzględniono oświadczenia, że została dokonana ocena ryzyka 
zawodowego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej, terminów dokonania przeglądu 
stosowanych środków ochronnych, zasad koordynacji stosowania tych środków przez 
pracodawcę odpowiedzialnego za miejsce pracy w celu koordynacji oraz metod i procedur jej 
wprowadzania dla wszystkich osób wykonujących pracę na rzecz różnych pracodawców w tym 
samym miejscu. W  DZPW określono  strefy zagrożenia wybuchem. Nieprawidłowości odnośnie 
wyznaczonych stref dotyczyły braku lub niewłaściwego ich oznakowania (niezgodnie  
z ustaleniami zawartymi w treści DZPW). 

W jednym ze skontrolowanych zakładów żaden z pracowników zajmujących się eksploatacją 
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem, nie posiadał 
świadectwa kwalifikacyjnego potwierdzającego uprawnienia do wykonywania określonych prac  
na stanowisku eksploatacji lub dozoru przy urządzeniach elektrycznych w wykonaniu 
przeciwwybuchowym. Stwierdzono, że pracownicy są zapoznawani z zagrożeniami związanymi  
z możliwością powstania w miejscu pracy atmosfery wybuchowej, zasadami organizacji 
bezpiecznej pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub pożarem, środkami 
zapobiegającymi powstawaniu stref zagrożonych wybuchem i pożarów. W obu kontrolowanych 
podmiotach opracowano instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach 
energetycznych, co wynika m.in. z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. 

W celu zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa wybuchowego w miejscach 
pracy, gdzie występują lub mogą wystąpić atmosfery wybuchowe, w ilościach zagrażających 
zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników, w zakładzie dokonywane są okresowe przeglądy stanu 



 
 Sprawozdanie z działalno ści Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie za 2022 r. 

116 
 

bezpieczeństwa miejsc pracy oraz środków ochronnych. W jednym z kontrolowanych zakładów 
ustalono, że nie występują mieszaniny wybuchowe o minimalnej energii zapłonu EZmin mniejszej 
lub równej 500 mJ. Na tej podstawie inspektor ustalił, że pracownicy nie są wyposażani w odzież 
antyelektrostatyczną.  
Przyczynami ujawnionych nieprawidłowości są: 

• ograniczanie zatrudnienia co powoduje zmniejszenie pracowników obsługi danej grupy 
urządzeń, 

• konieczność eksploatacji starych urządzeń, gdyż koszt ich modernizacji lub wymiany jest 
zbyt wysoki, 

• wysokie koszty montażu oraz eksploatacji najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie 
zapobiegania powstania atmosfery wybuchowej lub ograniczających skutki wybuchu, 

• brak na rynku pracy pracowników posiadających odpowiednie wykształcenie kierunkowe 
oraz kwalifikacje zawodowe, 

• wysokie ceny paliwa (gazu oraz węgla). 

Przeprowadzone kontrole w 2 zakładach prowadzących eksploatację urządzeń 
energetycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wykazały nieprawidłowości,  
co wskazuje na konieczność kontynuowania w przyszłości kontroli w przedmiotowym zakresie 
przez organy PIP. Wydaje się, iż zasadnym byłoby objęcie kontrolami w zakresie „Zasad 
eksploatacji urządzeń energetycznych budowy przeciwwybuchowej w źródłach wytwórczych” 
głównie mniejszych ciepłowni i kotłowni, w których wykonano modernizację jednostek kotłowych, 
polegającą na całkowitej zmianie paliwa stałego na gazowe lub możliwością współspalania  
z paliwem podstawowym innego paliwa. 

* 
4. Ograniczenie zagro żeń zawodowych pracowników wykonuj ących roboty  

w zakresie budowy, rozwoju i modernizacji sieci kol ejowej 

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 6 kontroli na 1 inwestycji. 
Podczas kontroli ujawniano nieprawidłowości w zakresie: 

•  organizowania i nadzorowania prac wykonywanych w warunkach szczególnie 
niebezpiecznych – praca na wysokości,  

•  organizacji dróg komunikacyjnych i transportowych,  
•  wygradzaniem stref niebezpiecznych,  
•  eksploatacją urządzeń elektrycznych. 

Do najczęściej naruszanych przepisów bhp można zaliczyć:  
• § 81 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, 
poz. 1650 ze zmianami oraz z 2021 r. poz. 2088) zgodnie z którym pracodawca określa 
szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 
szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia:  
1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, 
2) odpowiednie środki zabezpieczające,  
3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
a) imienny podział pracy, 
b) kolejność wykonywania zadań, 
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie 
niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane. 

• § 20 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) który stanowi, że strefę niebezpieczną ogradza się i oznakowuje 
w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska 
pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. 
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Podczas kontroli wydano ogółem 8 decyzji nakazowych. Do kontrolowanych podmiotów 
skierowano 1 wystąpienie pokontrolne. Zastosowano 1 mandat karny na kwotę 1 000,00 zł. 

PKP PLK S.A. - zarządzająca infrastrukturą kolejową, obecnie prowadzi prace 
modernizacyjne na terenie PKP. Do wykonywania prac torowych zatrudniane są duże firmy 
budowlane, które zatrudniają podwykonawców narzucając im standardy BHP bardziej 
rygorystyczne niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy. Na przykład obowiązek 
posiadania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przez 
wszystkich wykonujących prace w tym również zleceniobiorców. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli można stwierdzić, że kontrolowani pracodawcy 
generalnie przestrzegali przepisów prawa pracy w zakresie przygotowania pracowników do 
wykonywania powierzonych im zadań (badania lekarskie, szkolenia z zakresu bhp, szkolenia 
przez przedstawiciela PKP PLK S.A tzw. szkolenie wprowadzające, przestrzeganie postanowień 
regulaminów resortowych). Stosowane  maszyny były sprawne technicznie, posiadały właściwe 
decyzje UDT zezwalające na eksploatację.  

Wykonawcy przy wykonywaniu prac w torach kolejowych w każdym przypadku posiadali 
opracowany przez zarządcę infrastruktury kolejowej tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu 
pociągów. 

* 
5. Gospodarka komunalna - przestrzeganie przepisów be zpieczeństwa i higieny 

pracy w oczyszczalniach ścieków  

W ramach realizacji tematu w roku 2022 przeprowadzono 6 kontroli, którymi objęto 
pracodawców trudniących się dostarczaniem wody mieszkańcom miast i gmin oraz odbiorem  
i czyszczeniem ścieków komunalnych. Łączne zatrudnienie w kontrolowanych zakładach wynosiło 
475 na umowę o pracę, 6 osób świadczyło pracę na podstawie umów cywilno-prawnych. 

W ocenie inspektorów pracy najczęstsze przyczyny naruszeń warunków bezpieczeństwa 
pracy wynikają z nieprawidłowego zachowania się pracownika, który wykazuje silną tendencję  
do ryzykownych zachowań. Pracownicy wykonują zeskoki z pojazdów, zbieganie ze schodów, 
wykonują ciężkie prace fizyczne w gwałtowny sposób, nie zwracając uwagi na otoczenie oraz bez 
dostatecznego skupienia i uważności podczas wykonywania pracy. Ponadto stwierdzono,  
że pracownicy w wielu przypadkach dążą do upraszczanie pracy, pomijając m.in. elementy 
instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. nie wykonują pełnego zakresu czynności w procesie 
pracy), które są bardzo istotne w przeciwdziałaniu zagrożeniu występującym na danym 
stanowisku pracy.  

W czasie prowadzonych kontroli wydano łącznie 80 decyzji, (tym 44 decyzji ustne) 
skierowano do pracodawców 10 wniosków w wystąpieniach, udzielono trzech pouczeń. 
Wydawano decyzje dotyczące między innymi:  

• zabezpieczenia bezpośredniego dostępu do strefy niebezpiecznej tj. elementów 
niebezpiecznych - zespołu sprzęgła w zespole napędowym pomp flokulantów, 

• wyposażenia w bortnice wejścia na schodach prowadzących na ciągi komunikacyjne 
zlokalizowane przy reaktorach biologicznych 

• przeprowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych występujących w środowisku 
pracy tj. hałasu na stanowiskach pracy występujących na terenie oczyszczalni ścieków,  

• udostępnienia pracownikom do stałego korzystania instrukcję dotyczącą sposobu 
składowania, pakowania, załadunku i transportu materiałów niebezpiecznych,  

• zapewnienia w pomieszczeniu szatni brudne miejsc siedzących dla co najmniej 50% 
zatrudnionych na najliczniejszej zmianie,  

• dokonania ponownej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy funkcjonujących 
w podmiocie z uwzględnieniem: zagrożeń biologicznych oraz wielkości czynnika 
szkodliwego. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że w większości kontrolowanych firm nie są prowadzone 
badania środowiska pracy w zakresie występowania czynników biologicznych. 
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W dużej części zakładów w/w branży wprowadzono szczepienia ochronne pracowników, co 
znacznie ogranicza zagrożenia epidemiologiczne. W kontrolowanych zakładach występuje  
konieczność jednoznacznego ustalenia zasad pracy w otworach/zagłębieniach.  
Wyniki przeprowadzonych kontroli oraz ich analiza wskazują na konieczność: 

• uzupełnienie tematyki kontroli o bezpośrednią ocenę wykonywania prac związanych  
z wykonywaniem prac w otworach/zagłębieniach, pod kątem zabezpieczenia przed 
możliwością wpadnięcia do otworu/zagłębienia (szczególną uwagę należałoby zwrócić  
na wchodzenie pracowników do otworów oraz wykonywanie w nich prac), 

• podjęcia działań prewencyjnych, w których zwrócono by szczególną uwagę  
na zasadność: prowadzenia pomiarów czynników zagrażających w środowisku pracy,  
w tym pomiarów czynników biologicznych, stosowania środków ochrony indywidualnej, 
konieczność informowania pracowników o zagrożeniach związanych z wykonywaną 
pracą, 

• podjęcia działań prewencyjnych, w których zwrócono by szczególną uwagę na właściwy 
dobór środków przeciwdziałania zagrożeniom biologicznym występującym  
na stanowiskach pracy, z uwzględnieniem szczepień ochronnych. 

* 

6. Bezpiecze ństwo pracy podczas magazynowania i transportu 
wewnątrzzakładowego, m.in. z wykorzystaniem wózków jezdn iowych  
z napędem silnikowym  

W 2022 r. realizując zadania harmonogramu związane z powyższym tematem 
przeprowadzono łącznie 14 kontroli. Kontrolowane zakłady zajmują się handlem, produkcją 
urządzeń technicznych o różnym profilu działalności oraz transportem. 

Do magazynowania  wykorzystywane są różnego typu regały, a do transportu tych towarów 
użytkuje się wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia oraz 
wykonywane są ręczne prace transportowe z możliwością korzystania ze sprzętu pomocniczego 
np. wózki paletowe. 
Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami były: 

• brak instrukcji bhp dotyczącej obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym, 
• brak instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych, 
• brak instrukcji bhp w zakresie prac na drabinie, 
• brak wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
• niezabezpieczenie wózka jezdniowego z napędem silnikowym przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 
• brak wstępnych lekarskich badań profilaktycznych stwierdzających brak przeciwwskazań 

do pracy na zajmowanym stanowisku, 
• brak instruktażu stanowiskowego w zakresie bhp na stanowisku „operatora wózka 

jezdniowego z napędem silnikowym”, 
• brak wyznaczonych dróg transportowych i komunikacyjnych, 
• brak drożności dróg transportowych i komunikacyjnych (zastawione), 
• brak ustaleń rodzaju środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. 
Dopuszczano do pracy pracowników nie posiadających uprawnień do obsługi wózka 

jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia. 
Stwierdzono również bezpośrednie zagrożenia zdrowia i życia wynikających z niewłaściwej 

organizacji pracy. Podczas czynności związanych z kompletacją towaru pracownik (kierowca 
wózka jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, posiadający 
stosowne uprawnienia do obsługi tego typu maszyny) uniósł widły wózka na wysokość półki 
regału (ponad 2 m) z którego miał zdjąć karton z towarem. Po czym wysiadł z wózka i wszedł  
po drabinie rozstawnej na półkę regału magazynowego wysokiego składowania na wysokość 
ponad 2 m od posadzki. Stojąc na półce regału podniósł karton i postawił jedną nogę na jednym 
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ramieniu wideł dla ,,złapania’’ równowagi, a następnie ułożył karton na obu ramionach wideł. 
Powyższe prace wykonywane były  bez użycia jakichkolwiek środków ochrony indywidualnej. 

W wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości inspektorzy pracy wydali łącznie: 
• 119 decyzji, w tym 98 decyzji na piśmie. Struktura wydanych decyzji nakazowych 

przedstawia się następująco: 
− decyzje z rygorem natychmiastowego wykonania na podstawie art. 108 kpa – 39, 
− decyzje wstrzymania prac – 1, 
− decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn – 1, 
− decyzje skierowania do innych prac – 5 (do innych prac skierowano 6 pracowników). 

• 28 wniosków. 
W związku ze stwierdzeniem w czasie kontroli rażących uchybień nałożono 5 mandatów 

(dotyczących 11 wykroczeń) na ogólną kwotę 6 600,00 zł. 
* 

7. Ograniczanie zagro żeń wypadkowych w zakładach usług le śnych  

W ramach realizacji tematu inspektorzy pracy w okresie sprawozdawczym przeprowadzili  
14 kontroli. W kontrolowanych podmiotach pracowało łącznie 117 osób (3 cudzoziemców), w tym 
111 osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy, 4 osoby świadczyły pracę na podstawie umów 
cywilnoprawnych oraz 1 osoba posiadająca działalność gospodarczą. 

Struktura wielkości kontrolowanych podmiotów według liczby zatrudnionych pracowników 
przedstawiała się następująco: 

• do 9 zatrudnionych skontrolowano   10  zakładów, 
• od 10 do 49 zatrudnionych skontrolowano  4  zakłady, 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie wydali 16 decyzji nakazowych, które dotyczyły 26 pracowników, 
w tym 9 decyzji ustnych. Spośród wszystkich wydanych decyzji 7 wydano z rygorem 
natychmiastowej wykonalności (art. 108 kpa) oraz 1 decyzję zakazującą wykonywania prac. 

Do pracodawców skierowano również 5 wniosków zawartych w 4 wystąpieniach. Łączna 
liczba pracowników, których one dotyczyły to 8 osób. 

W związku z rażącymi naruszeniami przepisów prawa pracy (dopuszczenie do pracy 
pracownika bez wstępnych badań lekarskich, stosowanie nieprawidłowej techniki ścinki drzew 
pilarką), inspektorzy pracy nałożyli 2 mandaty karne za 2 wykroczenia (związane z naruszeniami 
przepisów prawa w zakresie stosowania nieprawidłowej techniki ścinki drzew pilarkami) na łączną 
kwotę 2 600,00 zł. 

Ponadto w jednym przypadku inspektor pracy zastosował środek wychowawczy w postaci 
pouczenia w związku z dwoma wykroczeniami. 

Z ogólnej liczby 7 decyzji na piśmie obejmujących 10 pracowników, na dzień sporządzania 
niniejszego sprawozdania wykonano 4 (4 pracowników objętych decyzjami), co stanowi 57,14%. 
Ponadto inspektorzy wydali 9 decyzji ustnych, które wykonane zostały w trakcie trwania czynności 
kontrolnych. 

Efektem wykonania przez pracodawców wydanych przez inspektorów pracy środków 
prawnych było m.in.: 

• uzyskanie przez 3 pracowników orzeczeń lekarskich potwierdzających brak 
przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na określonym stanowisku, 

• oznakowanie przez 2 zakłady obszarów leśnych, na których prowadzono prace, 
• opracowanie w 2 zakładach dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, 
• zmianę techniki ścinki drzew przez pracowników 2 zakładów usług leśnych, 
• poprawę stanu technicznego eksploatowanych maszyn przez 2 zakłady. 
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Z ogólnej liczby 5 wniosków w wystąpieniach obejmujących 8 pracowników, na dzień 
sporządzania niniejszego sprawozdania pracodawcy poinformowali o wykonaniu 2 (6 
pracowników objętych wnioskami), co stanowi 40,0%. 

W trakcie prowadzonych kontroli inspektorzy pracy udzielili 69 porad (19 dotyczących prawa 
pracy, 45 – technicznego bezpieczeństwa pracy oraz 5 – legalności zatrudnienia). 

Ponadto w 2022 roku zorganizowane zostały przez Regionalne Dyrekcje Lasów 
Państwowych w Warszawie oraz Radomiu dwa seminaria dla pracowników służby 
bezpieczeństwa i higieny pracy wykonujących zadania w jednostkach nadzorowanych przez ww. 
dyrekcje. Do udziału w nich i wygłoszenia wykładów zaproszeni zostali również inspektorzy pracy 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie zajmujący się kontrolami zakładów usług leśnych. 

Reasumując, w celu poprawy stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w leśnictwie 
zasadnym byłoby: 

• Kontynuowanie bieżącej działalności kontrolnej w zakresie przestrzegania przez 
pracodawców przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny w mikro i małych 
zakładach (ze szczególnym naciskiem na stosowanie bezpiecznych technik pracy). 

• Wzmożenie działań prewencyjnych a zwłaszcza szkoleniowych. Realizowany temat 
prewencyjny przeznaczony dla zakładów usług leśnych jest jak najbardziej potrzebny  
i należałoby go kontynuować. Zasadnym byłoby również w ramach prewencji zwiększyć 
liczbę działań związanych z prowadzeniem szkoleń z prawa pracy, w tym bezpieczeństwa 
i higieny pracy, zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Powyższe można by 
realizować we współpracy z Nadleśnictwami (mającymi między innymi duże możliwości 
organizacyjne i kontakty z ZUL-ami). 

• Uświadamianie pracodawcom (przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych inspektorowi   
i przewidzianych prawem środków), że niedostateczna wiedza w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy może w konsekwencji prowadzić do wypadków przy pracy 
– co pociąga za sobą dodatkowe koszty ponoszone przez pracodawcę. 

Kontynuując kontrole w ramach tematu w przyszłości należy szczególny nacisk położyć  
na obszary gdzie stwierdzano nieprawidłowości (zwłaszcza mające wpływ na bezpieczeństwo 
pracy). Rozważyć należałoby zasadność wskazania w zadaniach nałożonych w celu realizacji 
tematu (w wytycznych) konieczności (obligatoryjnie) objęcia ponowną kontrolą części zakładów  
z poprzedniego roku sprawozdawczego, w których stwierdzono istotne dla bezpieczeństwa pracy 
uchybienia. 

* 
8. Nadzór rynku - kontrole wyrobów w zakresie oceny i ch zgodno ści  

z wymaganiami zasadniczymi oraz wydawanie opinii na  wniosek organów 
celnych  

W ramach nadzoru rynku w roku 2022 na terenie Mazowsza przeprowadzono 44 kontroli 
wyrobów w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami zasadniczymi, mających na celu 
eliminowanie z użytkowania i obiegu wyrobów niezgodnych z wymaganiami lub stwarzających 
zagrożenie Kontrole prowadzone były zarówno u pracodawców będących użytkownikami 
kontrolowanych wyrobów i produktów, a także u przedsiębiorców produkujących lub 
importujących wyroby, w tym: 

• kontrole sprawdzające w związku z otrzymanymi informacjami o wadach wyrobów  
– 17 kontroli oraz (17 podmiotów), 

• kontrole maszyn w przetwórstwie przemysłowym – 10 kontroli (10 podmiotów), 
• kontrole środków ochrony układu oddechowego – u pracodawców, z wyłączeniem służby 

zdrowia – 8 kontroli (8 podmiotów), 
• kontrole w pozostałych przypadkach – 11 kontroli (11 podmiotów). 

Kontroli w zakresie oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi poddano łącznie  
50 wyrobów. Najwięcej, bo 37 wyrobów poddano kontroli w zakresie spełniania wymagań 
dyrektywy maszynowej 2006/42 (98/37). Była to również największa grupa wyrobów, co do 
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których inspektorzy pracy stwierdzili nieprawidłowości. Niezgodności z wymaganiami 
zasadniczymi występowały w przypadku 30 poddanych kontroli maszyn.  

Kolejną grupą wyrobów poddanych kontroli w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami 
zasadniczymi były środki ochrony indywidualnej (rozporządzenie 2016/425). W zakresie 
spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/425 kontroli poddano łącznie 11 wyrobów, z czego nieprawidłowości inspektorzy pracy 
stwierdzili w przypadku 2 wyrobów. 

Ponadto niezgodności występowały w przypadku 1 wyrobu objętego kontrolą w zakresie 
dyrektywy dźwigowej (2014/33/UE) oraz 1 wyrobu w zakresie spełniania wymagań dyrektywy 
ciśnieniowej (2014/68/UE). 

Podjęte czynności kontrolne przez OIP w Warszawie polegające na sprawdzeniu 
otrzymanych informacji o wadach wyrobów wykazały powtarzalność nieprawidłowości z nadzoru 
rynku w stosunku do lat ubiegłych. Trudno jest zauważyć jakąś zmianę w tym zakresie. Kontrole 
wyrobów wprowadzonych do obrotu nadal ujawniają uchybienia dotyczące budowy, oznakowania 
jaki i towarzyszącej dokumentacji, w szczególności polegające na: 

• braku lub nieprawidłowo sporządzonej deklaracja zgodności, 
• braku lub nieprawidłowemu oznakowanie wyrobu znakiem CE  
• nieprawidłowościach dotyczących budowy lub wykonania wyrobu,  
• braku lub niewłaściwym oznakowaniu wyrobu (identyfikacja, piktogramy, barwy), 
• braku lub nieprawidłowej zawartość instrukcji użytkowania.  
Działania inspektorów pracy wykazały, że najwięcej nieprawidłowości odnotowano,  

w przestrzeganiu postanowień dyrektywy 2006/42 i 98/37, czyli tradycyjnie jak co roku. 
Przekazywane komentarze, w poprzednich latach dotyczące najczęściej występujących uchybień 
są nadal aktualne. Kontrolowane podmioty niechętnie dzielą się informacją z inspektorem pracy 
dlaczego nie dopełniają obowiązków w zakresie wymagań zasadniczych. Z działań 
podejmowanych przez inspektorów pracy i ich spostrzeżeń dokonanych podczas kontroli wydaje 
się, że kontrolowane podmioty, a w szczególności osoby je reprezentujące nie posiadają 
wymaganej wiedzy w tym obszarze lub lekceważą obowiązki prawne. Pozytywnym, zauważalnym 
zjawiskiem jest spadek ilości występujących nieprawidłowości u wprowadzających do obrotu, 
którzy mieli już kontrole organów nadzoru rynku. 

Większość spraw zostało załatwionych działaniami dobrowolnymi podejmowanymi zarówno 
jeszcze podczas trwania kontroli lub po skierowani pisemnego wniosku w tym zakresie. Rodzaj 
i ilość podejmowanych przez przedsiębiorców działań dobrowolnych wskazuje, że ten sposób 
załatwienia sprawy, z nadzoru rynku cieszy się dużą popularnością. Kluczowym jest fakt,  
że sprawę można załatwić na poziomie organu I instancji, w oznaczonym 30 dniowym terminie.  

W jednym przypadku Okręgowy Inspektor Pracy wszczął postępowanie w zakresie 
wprowadzonego do obrotu wyrobu niezgodnego z wymaganiami zasadniczymi. Postępowanie 
było kontynuacją kontroli podjętej w związku z wypadkiem przy pracy dwóch pracowników. 
Inspektor pracy przeprowadził szczegółową i wnikliwą kontrolę wyrobu, podczas obsługi którego 
doszło do wypadku przy pracy. Kontrola ujawniła szereg niezgodności wyrobu z wymaganymi 
zasadniczymi. W związku z powyższym w ramach wszczętego postępowania z nadzoru rynku 
Okręgowy Inspektor Pracy skierował do producenta pracy postanowienie w którym wyznaczył 
stronie termin na usunięcie niezgodności wyrobu z zasadniczymi lub innymi wymaganiami albo 
jego wycofanie z obrotu. W efekcie powyższego działania producent maszyny podjął decyzję 
o wycofaniu wyrobu z obrotu, o czym poinformował pisemnie.  

Funkcjonowanie systemu oceny zgodności wskazuje, że działania dobrowolne podejmowane 
przez wprowadzających do obrotu są najskuteczniejszym i jednocześnie najszybszym środkiem 
do doporowadzenia zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi.  
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Podsumowując uzyskane efekty należy zauważyć, że kontrole nie wykazały jedynie 
dostarczenia instrukcji w języku obcym użytkownikowi (jak w roku ubiegłym) natomiast licznie 
wystąpiły nieprawidłowości dotyczące: 

• braku lub nieprawidłowo sporządzonej deklaracja zgodności - 14 przypadków, 
• brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE – 4 przypadki, 
• nieprawidłowościach dotyczących budowy lub wykonania wyrobu – 15 przypadków, 
• braku lub niewłaściwym oznakowaniu wyrobu - identyfikacja, piktogramy, barwy - 21 

przypadków, 
• brak instrukcji użytkowania – 3 przypadki, 
• nieprawidłowa zawartość instrukcji użytkowania – 14 przypadków. 

Jednym z podtematów realizowanych w ramach nadzoru rynku w 2022 r. były kontrole 
środków ochrony układu oddechowego. Kontrolą objęto 10 wyrobów, z czego: 8 wyrobów 
pochodziło z krajów Unii Europejskiej, a 2 wyroby pochodziły z importu (1 z Chin i 1 z USA). 
Producentami wyrobów objętych zakresem kontroli były głównie firmy o ugruntowanej pozycji na 
rynku, których środki ochrony indywidualnej chroniące układ oddechowy użytkowane są od lat i są 
najchętniej kupowane przez pracodawców. Przez lata, od czasu wejścia Polski do Unii i odkąd 
funkcjonuje system nadzoru rynku, wyniki kontroli wskazują na uzyskanie poprawy w zakresie 
spełniania wymagań zasadniczych przez środki ochrony indywidualnej. Dlatego przeprowadzone 
kontrole, w przedmiotowym zakresie w większości przypadków nie ujawniły nieprawidłowości.  
W przypadku 2 wyrobów (wyroby pochodzące z Hiszpanii) stwierdzono nieprawidłowości, które 
dotyczyły:  

• nieprawidłowo sporządzonej deklaracja zgodności UE, 
• nieprawidłowej zawartości instrukcji użytkowania. 

W przypadku zakwestionowanych wyrobów, niezgodności usunięto w drodze dobrowolnych 
działań naprawczych dokonanych przez stronę postepowania. 

W zakresie oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, w 2022 r prowadzono również 
kontrole maszyn użytkowanych w przetwórstwie przemysłowym (dyrektywa 2006/24/WE).  
Na 10 wyrobów (maszyn) objętych zakresem kontroli, 4 nie spełniały wymagań zasadniczych.  
W ramach przeprowadzonych kontroli, stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:  

• nieprawidłowości dotyczących budowy/wykonania wyrobu – w przypadku 2 maszyn, 
• braku lub nieprawidłowego oznakowania znakiem CE – 1 przypadek, 
• braku lub nieprawidłowo sporządzonej deklaracji zgodności – 2 przypadki, 
• braku lub niewłaściwego oznakowania wyrobu – identyfikacja, piktogramy, barwy bhp itp. 

– 4 przypadki, 
• braku instrukcji użytkowania – 1 przypadek, 
• nieprawidłowej zawartości instrukcji – 3 przypadki. 
Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że dominujące były niezgodności wynikające 

z braku lub niewłaściwego oznakowania wyrobu – identyfikacja, piktogramy, barwy bhp itp. oraz 
braku lub nieodpowiednich instrukcji. Powyższa nieprawidłowość powstaje zwykle z powodu 
braku wiedzy jak powinny być oznakowane maszyny w sposób prawidłowy. Najistotniejszym  
z uwagi na bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia osób obsługujących  
są nieprawidłowości dotyczące budowy lub wykonania maszyny, w tym wyposażenia maszyn  
w urządzenia ochronne czy elementy sterownicze (stwierdzone w 2 przypadkach), które 
niejednokrotnie są przyczyną powstawania wypadków przy pracy.  

W pozostałych przypadkach, kontrole w ramach nadzoru rynku prowadzono  
u pracodawców użytkujących wyroby objęte dyrektywą maszynową (2006/42/WE) oraz objęte 
dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE, a także użytkujących środki ochrony indywidualnej objętych 
rozporządzeniem (UE) 2016/425. Kontroli w zakresie spełniania zasadniczych wymagań poddano 
10 wyrobów. Niezgodności stwierdzono w 8 przypadkach, tj. 7 w zakresie spełniania wymagań 
dyrektywy maszynowej oraz 1 w zakresie spełniania wymagań dyrektywy ciśnieniowej. 
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W zakresie tego tematu dominujące były niezgodności wynikające z braku lub 
nieodpowiednio sporządzonych deklaracji zgodności, braku lub nieodpowiedniego oznakowania 
wyrobów w zakresie identyfikacji, piktogramów, braku lub nieodpowiednich instrukcji. Jedynie  
w przypadku 3 maszyn stwierdzono nieprawidłowości w zakresie budowy/wykonania wyrobu,  
w tym wyposażenia maszyn w urządzenia ochronne czy odpowiednie elementy sterownicze. 

Kontrole zwi ązane z wydawaniem opinii na wniosek organów celnych  

Jednym z zadań należących do organów Państwowej Inspekcji Pracy w ramach nadzoru 
rynku, jest wydawanie opinii w sprawie spełniania wymagań zasadniczych lub innych przez 
wyroby sprowadzane spoza UE/EOG, tj. z państw trzecich. Na wniosek organów celnych,  
po przeprowadzeniu kontroli wyrobów oraz towarzyszącej im dokumentacji, w miejscu ich 
przechowywania, inspektorzy pracy jako organy nadzoru rynku wydają opinie w zakresie 
spełniania przez nie wymagań. Opinie wydawane są w trybie określonym w rozporządzeniu 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniające dyrektywę 2004/42/WE oraz 
rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011.  

W 2022 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęło 7 wniosków 
skierowanych przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie,  
o wydanie opinii w sprawie spełniania przez wyrób zasadniczych wymagań. Realizując swój 
ustawowy obowiązek, inspektorzy pracy każdorazowo podejmowali czynności kontrolne w ramach 
nadzoru rynku, w obecności pracownika Służby Celno-Skarbowej. W toku prowadzonych 
czynności dokonywano oględzin wyrobów znajdujących się w składach celnych oraz dokonywano 
analizy dokumentów dostarczonych przez importera. 

Rozpatrywane wnioski dotyczyły głównie wyrobów podlegających ocenie zgodności  
z wymaganiami zasadniczymi:  

• dla maszyn – 6 wyrobów,  
• dla środków ochrony indywidualnej – 1 wyrób. 

Realizując ustawowy obowiązek wydano 7 opinii dla organów celnych.  

Wyniki kontroli przeprowadzonych na wniosek organów celnych prezentuje poniższa tabela: 

Dyrektywa/Rozporządzenie UE 
Liczba wydanych 

opinii ogółem, 
w tym: 

Liczba 
pozytywnych 

opinii 

Liczba 
negatywnych 

opinii 

Środki ochrony indywidualnej 2016/425 1 1  

Maszyny 2006/42/WE 6  6 

Urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń,  
w zakresie emisji hałasu do środowiska 2000/14/WE 4  4 

Dominujące były niezgodności wynikające z wymagań zasadniczych zawartych w dyrektywie 
maszynowej (dyrektywa 2006/42/WE). Podczas kontroli wyrobów brak było możliwości 
sprawdzenia funkcjonalności oraz poprawności działania elementów maszyny, w tym elementów 
bezpieczeństwa. Na podstawie badanych wyrobów należy stwierdzić powtarzające się 
nieprawidłowości z nadzoru rynku dotyczące głównie towarzyszącej maszynom dokumentacji 
oraz oznakowania wyrobów, w szczególności polegające na: 

• braku deklaracji zgodności WE, 
• braku instrukcji obsługi maszyny sporządzonej przez producenta wyrobu w języku 

polskim, 
• braku oznakowania znakiem CE, 
• braku oznaczenia maszyny zawierającego wszystkie wymagane informacje, 
• braku w oznaczeniu zamieszczonym na maszynie wszystkich wymaganych informacji,  
• tj. określenia maszyny oraz mocy nominalnej określonej w kilowatach (kW) czy roku 

budowy maszyny, 
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• braku informacji i ostrzeżeń wyrażonych w postaci napisów, symboli oraz piktogramów,  
w tym informacji niezbędnych do bezpiecznego użytkowania maszyny lub braku 
wyjaśnienia w języku polskim znaczeń zamieszczonych na maszynach symboli oraz 
piktogramów oraz informacji jeżeli takie występowały. 

Należy zaznaczyć, że poddane kontroli wyroby były 
maszynami używanymi o znacznym stopniu zużycia 
importowanymi z Wielkiej Brytanii. Z uwagi na zły stan 
techniczny importowanych maszyn i widoczne 
uszkodzenia, występowały również niezgodności  
w konstrukcji maszyn, w tym prowadzące do 
niespełniania przez maszyny samobieżne wszystkich 
wymagań określonych w przepisach o ruchu drogowym.  

Ponadto w przypadku maszyn podlegających 
dodatkowo wymaganiom określonym w dyrektywie 2000/14/WE w sprawie zbliżenia 
ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez 
urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, stwierdzone niezgodności polegały głównie na: 

• braku oznaczenia gwarantowanego poziomu mocy akustycznej LWA, 
• braku deklaracji zgodności WE wystawionej przez producenta wyrobu zgodnie z 

postanowieniami dyrektywy 2000/14/WE. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w każdym ww. przypadku wydano opinie 
stanowiące, że wyroby nie spełniają zasadniczych lub innych wymagań. Wskutek podjętych 
działań wyroby niezgodne z wymaganiami nie zostały dopuszczone do obrotu albo zostały 
dopuszczone po usunięciu stwierdzonych uchybień. 

Z działań podejmowanych przez inspektorów pracy i spostrzeżeń dokonanych podczas 
kontroli wynika, iż podmioty odpowiedzialne za wprowadzenie wyrobów do obrotu (importerzy),  
a w szczególności osoby je reprezentujące w dalszym ciągu nie posiadają wymaganej wiedzy  
w obszarze obowiązujących przepisów dotyczących oceny zgodności wyrobów z wymaganiami 
zasadniczymi, bądź próbują świadomie importować wyroby niespełniające wymagań. Ponadto 
mając na uwadze fakt, że importowane spoza Unii Europejskiej wyroby to maszyny używane,  
z uwagi na stopień zużycia i widoczne uszkodzenia, nadające się do generalnego remontu, nie 
posiadające wymaganych dokumentów (chociażby instrukcji, czy deklaracji zgodności WE) czy 
oznakowania, zauważyć należy, że importerzy kupowali wyroby wyeksploatowane i niezgodne  
z wymaganiami zasadniczymi w celu wprowadzenia ich do obrotu (po wyremontowaniu  
– niekoniecznie doprowadzając je do stanu spełniającego obecnie obowiązujące wymagania 
zasadnicze), mając na względzie ich znacząco niższą cenę, niż tego typu wyroby nowe 
spełniające wymagania zasadnicze. 

Współpraca z organami celno-skarbowymi. 
W ramach współpracy z organami celno-skarbowymi, Okręgowy Inspektorat Pracy  

w Warszawie wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi zorganizował w formie 
webinarium szkolenie na temat obowiązujących przepisów prawa dotyczących nadzoru rynku 
oraz zasad współpracy Urzędów Celno-Skarbowych z Państwową Inspekcją Pracy. W szkoleniu 
brali udział m.in. przedstawiciele Mazowieckiego i Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego. 
Szkolenie było poświęcone kwestiom prawnym nadzoru rynku: podstawy prawne działania 
Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów, zakres kompetencji i współdziałania. Podczas 
spotkania omówiono kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy oraz zakres i zasady współpracy  
z organami celnymi w ramach nadzoru rynku oraz przedstawiono zakres obowiązków inspektora 
pracy zajmującego się nadzorem rynku. Wskazano również procedury działania m.in.  
na przykładach z praktyki. 

* 
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9. Przestrzeganie przepisów dot. zatrudniania osób ni epełnosprawnych  

Realizując temat dotyczący zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2022 r. na terenie 
właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzono 73 kontrole  
u 63 pracodawców. Dominującym zagadnieniem w realizacji w/w tematu było badanie kwestii 
przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych lub spełnienia warunków bezpieczeństwa  
i higieny pracy zatrudnianych osób niepełnosprawnych na tzw. refundowanych stanowiskach 
pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy – 39 kontroli w 35 zakładach pracy. 

W analizowanym okresie sprawozdawczym w OIP Warszawa prowadzone były działania  
o charakterze prewencyjnym w kwestii propagowania problematyki dotyczącej zatrudniania osób 
niepełnosprawnych na otwartym i zamkniętym rynku pracy tj. w Zakładach pracy chronionej,  
w zakładach aktywności zawodowej. W 2022 r. w tym zakresie z udziałem koordynatora 
analizowanego tematu m.in. odnotowano: 

• Luty – Referat na Konferencji GIP pt. Prawo pracy - Nowe wyzwania dla przedsiębiorców 
w 2022 r. obejmujący zagadnienia bezpieczeństwem pracy w dobie pandemii. 

• Wrzesień – Referat na Wydziale Prawa i Administracji UKSW na Konferencji  
„Jak skutecznie wspierać aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami”. 

• Listopad – webinarium o zasięgu ogólnopolskim dot. zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. 

W ramach współpracy z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, urzędami oraz 
organizacjami, w okresie: listopad 2021 ÷ luty 2022 r.,  na wniosek Dyrektora Departamentu  
ds. Wypłat PFRON przeprowadzono sześć kontroli we wskazanych podmiotach gospodarczych, 
celem ustalenie faktycznego stanu zatrudniania 2-óch osób niepełnosprawnych jednocześnie  
w wskazanych zakładach. W wyniku tych kontroli, poinformowano PFRON, że jedna  
z wskazanych osób zaliczona na stałe do znacznego stopnia niepełnosprawności korzystająca  
z wózka inwalidzkiego była zatrudniona na podstawie umów o pracę zawartych na czas 
nieokreślony w trzech firmach jednocześnie w wymiarze pełnego etatu jako telepracownik  
z wskazanym miejscem wykonywania pracy: mieszkanie telepracownika. 

W kontrolowanych zakładach pracowało 9 949 osób, z czego zatrudnionych na podstawie 
umów o pracę było 9 144, w tym: 3 801 kobiet, 3 młodocianych i 2 141 osób niepełnosprawnych. 
Przeprowadzono 16 kontroli okresowych zakładów pracy chronionej, w tym 7 oddziałów innych 
Okręgowych Inspektoratów Pracy, 2 kontrole zakładów ubiegających się o nadanie statusu 
zakładu pracy chronionej na trenie właściwości OIP Warszawa. W wyniku przeprowadzonych 
kontroli do realizacji skierowano 57 zarządzeń, w tym 38 decyzji ustnych i 19 decyzji na piśmie 
dotyczących 156 pracowników, w tym: 10 decyzji podlegających wykonaniu w trybie art. 108 kpa, 
skierowano 36 wniosków pokontrolnych obejmujących 110 pracowników. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości, które uzasadniałyby wystąpienie do Wojewody 
Mazowieckiego o uchylenie statusu zakładu pracy chronionej. 

Na podstawie stwierdzonych nieprawidłowości, inspektorzy pracy zdefiniowali 5 wykroczeń 
przeciwko prawom pracownika z nałożeniem 5 mandatów karnych na łączną kwotę 5 000,00 zł. 
Wobec osób odpowiedzialnych zastosowane zostały środki karne z tytułu: 

W wyniku przeprowadzonych kontroli oprócz zastosowania środków prawnych, wydano 
opinie wg delegacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, tj.: 

• 41 opinii w formie postanowienia w trybie art. 26e ust. 5 ustawy, w tym jedna negatywna. 
• 12 opinii w formie decyzji w trybie art. 28 ust. 2 ustawy, tj.: opinie dotyczące utworzenia 

dwóch nowych zakładów pracy chronionej na terenie właściwości OIP w Warszawie, oraz 
9-ciu decyzji dla utworzonych oddziałów zakładów pracy posiadających status Zakładu 
Pracy Chronionej, tj. 7 ZPCh z siedzibą na terenie OIP Warszawa i dwie opinie  
– projekty decyzji dla spółki z/s w Słupsku oraz dla spółki z/s w Poznaniu. 
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Stwierdzone w 2022r nieprawidłowości nie różnią się od tych z lat poprzednich, jednak ich 
ilość jest mniejsza. Jest to podyktowane prowadzeniem  kontroli głównie w zakresie odbioru 
refundowanych stanowisk pracy zatrudnianych osób niepełnosprawnych. Dotyczy to także 
maszyn i urządzeń technicznych - odbierane stanowiska refundowane związane są najczęściej  
z tzw. „nowym wyposażeniem”. Tylko w jednym przypadku inspektor pracy postanowił wyrazić 
negatywną opinię o przystosowaniu do potrzeb osoby niepełnosprawnej stanowiska pracy.  
Opiniowane stanowisko robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym otrzymało negatywną  
opinię ze względu na wyposażenie stanowiska m.in. w maszynę – młyn do kremów i czekolad  
nie spełniającą wymagań zasadniczych w zakresie oceny zgodności.  

Ilość skierowanych do pracodawców środków prawnych w latach 2019 ÷ 2021,  
w stosunku do ilo ści przeprowadzonych kontroli 

Badany 
okres 

Ilość 
kontroli 

Skierowane do wykonania i realizacji środki prawne: 

decyzje wnioski polecenia razem stosunek środków do kontroli 

2020 r. 65 82 44 7 133 2,04 
2021 r. 76 54 48 - 102 1,34 
2022 r. 73 57 36 - 93 1,27 

 

Z powyższego wynika, że odsetek wydawanych środków prawnych zmniejsza się, czego 
przyczyną jest m.in. malejąca ilości podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne w tzw. 
zakładach zamkniętych – zpch, zaz. 

Przeprowadzone kontrole w 2022 r. w dalszym ciągu wskazują na naruszanie praw 
zatrudnianych osób niepełnosprawnych zarówno w tworzonych zakładach pracy chronionej jak  
i na otwartym rynku pracy. Świadczą o tym przypadki zastosowania przez inspektorów 
postepowań wykroczeniowych wobec pracodawców, osób odpowiedzialnych – m.in. nałożenie 
mandatów karnych. Nadal  należy prowadzić stały nadzór w obszarze zakreślonym ustawą  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

* 

10. Ograniczanie zagro żeń związanych z wyst ępowaniem czynników fizycznych 
w środowisku pracy - hałas i drgania mechaniczne  

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie w ramach realizacji ww. tematu w 2022 r. 
skontrolowano 7 zakładów. W kontrolowanych zakładach byli pracownicy  narażeni na hałas – ale 
dotyczyło to wyłącznie części stanowisk produkcyjnych  związanych z obsługą maszyn  
i urządzeń. W przypadku drgań mechanicznych, które zostały wskazane w 2 kontrolowanych 
zakładach stwierdzono Narażenie na drgania mechaniczne o działaniu ogólnym stwierdzono  
w dwóch zakładach również na pojedynczych stanowiskach produkcyjnych. 

Zakłady objęte kontrolą prowadzą różnorodne profile działalności. Z pośród 7 zakładów  
w 4 występowały stanowiska pracy, na których podczas ostatnich pomiarów stwierdzono 
przekroczenie wartości NDN dla hałasu, w pozostałych występowały stanowiska pracy na których 
hałas przekroczył wartości progu działania. Z uwagi na dużą różnorodność profili działalności 
kontrolowanych podmiotów, najczęściej występujące i opisane w protokołach źródła hałasu 
związane były z obsługą maszyn i linii produkcyjnych, w tym: 

• młynów pszennych i młynów żytnich – produkcja mąk i ich mieszanek, 
• maszyn do mechanicznej i plastycznej obróbki metali tj. szlifierek, pras itp., 
• maszyn do obróbki drewna tj. obsługą zautomatyzowanych linii do produkcji palet oraz 

gwoździarek pneumatycznych,  
• maszyn do mechanicznej i plastycznej obróbki tworzyw sztucznych  np.wtryskarek. 

W przypadku drgań mechanicznych o charakterze ogólnym ich występowanie związane było 
z obsługą maszyn i kontrolą procesu produkcyjnego, a ich źródłami była obsługa młynów 
pszennych i żytnich. 

W 2 zakładach nie okazano inspektorowi aktualnych pomiarów wielkości charakteryzujących 
hałas na stanowiskach, na których w wyniku poprzednich pomiarów w 2019/2020r. stwierdzono 
natężenia hałasu powyżej wartości NDN. W 2 zakładach pomiary przeprowadzane były  
z uchybieniem obowiązujących terminów wskazanych w Rozporządzeniu w sprawie badań  
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i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. W kolejnych  
2 kontrolowanych podmiotach pracodawcy okazali pomiary wielkości charakteryzujących hałas, 
jednak nie w każdym przypadku były to pomiary rzetelne w kwestii czasu narażenia pracownika 
na hałas. W zakładach poddano w wątpliwość okazane pomiary hałasu i drgań mechanicznych  
z uwagi na wykazanie krótkich czasów ekspozycji pracowników obsługujących maszyny. 

Pomiary natężenia hałasu i drgań mechanicznych w zakładach przeprowadzone zostały za 
każdym razem przez jednostki uprawnione do wykonywania tego typu badań tj. posiadającą 
akredytację PCA (jednostki stacji sanitarno-epidemiologicznej bądź przez komercyjne firmy 
zajmujące się badaniami środowiska).  

Na podstawie posiadanych przez pracodawców wyników z pomiarów i badań natężenia 
hałasu, okazanych kontrolującym, stwierdzono, że: 

• w przypadku 7 zakładów stanowiących 100% skontrolowanych – na wybranych 
stanowiskach miały miejsce przekroczenia wartości progu działania hałasu, wynoszącego 
80 dB dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dobowego 
wymiaru czasu pracy,  

• w przypadku 4 zakładów stanowiących 57,14% skontrolowanych – na wybranych 
stanowiskach miały miejsce przekroczenia wartości NDN hałasu, wynoszącego 85 dB dla 
poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu 
pracy. 

W 3 zakładach opracowano plan działań organizacyjno-technicznych ograniczających 
narażenie na hałas  stanowiskach pracy. We wszystkich 4 zakładach gdzie występowały 
stanowiska pracy z przekroczoną wartością NDN dla hałasu stwierdzono, że pracodawcy 
wydzielili strefy i oznakowali znakami bezpieczeństwa (ostrzegawczymi, informującymi  
o stosowaniu ochronników słuchu). Ograniczyli również dostęp do wydzielonych i oznakowanych 
stref na terenie zakładów.   

Odnosząc się do konieczności dokonania i udokumentowania w zakładach ocen ryzyka 
zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy stwierdzono, że wszystkie kontrolowane 
podmioty gospodarcze posiadały oceny ryzyka zawodowego. Niestety tylko w 2 zakładach 
zatrudniających powyżej 250 pracowników w całości wypełniono obowiązek w kwestii właściwego 
dokonania i udokumentowania ocen ryzyka zawodowego oraz wskazania wszystkich 
wymaganych informacji dotyczących fizycznego czynnika szkodliwego jakim jest hałas.  
W pozostałych 5 zakładach pracodawcy dopełnili obowiązek w kwestii ocenienia  
i udokumentowania ocen ryzyka zawodowego, natomiast zawierały one podstawowe braki 
dotyczące: 

• w 3 zakładach nie wskazano zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy na których 
pracownicy świadczyli prace w hałasie – co stanowi 42,9% ogółu skontrolowanych 
zakładów 

• w 2 pozostałych przypadkach co stanowi 28,6% ogółu skontrolowanych zakładów 
wskazano hałas jako zagrożenie fizyczne występujące na stanowiskach pracy, nie 
zawarto natomiast wymaganych zapisów dotyczących: 

− wartości NDN oraz wartości progów działania dla hałasu, 
− poziomu i rodzaju narażenia poprzez uwzględnienie aktualnych wyników 

pomiarów hałasu, 
− informacji dotyczących konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej i 

ich rodzajów. 

W zakładach hałas emitowany jest przede wszystkim przez stosowane maszyny i urządzenia 
lub procesy technologiczne występujące podczas produkcji. Na podstawie uzyskanych informacji 
można stwierdzić, że najwięcej przekroczeń wartości NDN hałasu związane było z pracą na 
stanowiskach: młynarz, operator maszyn – pakowaczka, operator linii produkcyjnej, operator 
maszyn – myjka, operator maszyn do obróbki wibrościernej,  operator maszyn i urządzeń – prasa. 

Najczęstsze przypadki przekroczenia progu działania hałasu odnotowano dla stanowisk: 
pracownik fizyczny na hali produkcji obuwia, pracownik produkcji obsługa linii produkcyjnej, 
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pracownik fizyczny – hala patroszenia,  ślusarz, stolarz, pakowacz na linii produkcyjnej, pracownik 
fizyczny obsługa myjni pojemników. 

Dla zobrazowania „wielkości” hałasu emitowanego przez różne urządzenia, można wyróżnić 
następujące grupy źródeł hałasu: 

• maszyny do przecinania, obróbki drewna (do 115dB), 
• maszyny do przecinania metalu (do 115 dB), 
• maszyny do obróbki plastycznej prasy (do 115 dB), 
• obrabiarki skrawające do metalu (do 104 dB), 
• młyny do mielenia ziarna (do 100 dB). 

Głównymi przyczynami przekroczeń wartości progu działania lub NDN w odniesieniu do 
hałasu  w wybranych branżach okazało się: 

• używanie maszyn/linii produkcyjnych emitujących hałas w halach o dużych otwartych 
przestrzeniach; 

• rodzaj procesu produkcyjnego np. mielenie; 
• maszyny produkcyjne. 

W 3 zakładach, gdzie wartość hałasu przekroczyła wartość NDN  pracodawcy zastosowali  
rozwiązania techniczne i organizacyjne np.: 

• zamontowano system monitoringu wizyjnego procesu technologicznego w miejscach,  
w których występuje największe narażenie na hałas (znaczna część procesu 
technologicznego kontrolowana jest za pomocą monitoringu w specjalistycznych 
wygłuszonych i odizolowanych kabinach), 

• wymiana napędów mlewników z łańcuchowych na cichsze paskowe, 
• zmiana organizacji pracy poprzez zastosowanie przerw i rotacji, 
• dokonywanie cyklicznych konserwacji maszyn (smarowanie, wyważanie części),  

w przypadku jednego z zakładów zakup miernika drgań  do monitorowania zużycia części 
ruchomych w maszynach, w celu szybszego eliminowania wadliwych głośniejszych 
elementów, 

• zamontowano ekrany z materiału wygłuszającego na terenie hali produkcyjnej, 
• wprowadzono skuteczną profilaktykę medyczną i kierowanie pracowników narażonych na 

hałas na badania profilaktyczne przed przystąpieniem do pracy oraz na badania 
okresowe audiometryczne, 

• zastosowano izolowanie akustyczne maszyn, zainstalowanie kurtyn ograniczających 
rozchodzenie się dźwięku, wykonanie ekranów z materiałów wygłuszających w halach 
produkcyjnych. 

Wraz z rozwojem nauki i techniki, dzięki łatwości dostępu do informacji, mediów 
społecznościowych, prowadzonym kampaniom społecznym zwiększa się świadomość 
pracodawców, jak dużą odpowiedzialność ponoszą względem pracowników w kontekście 
narażenia ich podczas pracy na działanie fizycznych czynników szkodliwych, a w szczególności  
hałasu i drgań mechanicznych. Nadal jednak w wielu przypadkach, a szczególnie w zakładach 
małych i średnich pod względem zatrudnienia stan wiedzy pracodawców na temat szkodliwego 
działania hałasu i drgań mechanicznych oraz sposobów zapobiegania skutkom ich oddziaływania 
na pracowników, należy ocenić jako niewystarczający. Przemawia za tym między innymi, to że w 
przypadku 2 kontroli pracodawcy nie podali rzetelnych informacji, co do czasu ekspozycji na hałas 
w stosunku do faktycznego czasu ekspozycji pracowników, co spowodowało, że uzyskane wyniki 
przeprowadzonych badań i pomiarów są mało wiarygodne.  

W dwóch przypadkach brak było w zakładach aktualnych pomiarów natężenia hałasu, 
pomimo że w poprzednio przeprowadzonych  pomiarach hałas przekraczał wartości NDN. 
Zaistniałe zjawiska mogą świadczyć o lekceważeniu zagrożenia związanego z występowaniem 
nadmiernego hałasu i drgań mechanicznych, może być to również spowodowane chęcią 
zaoszczędzenia funduszy niezbędnych do sfinansowania pomiarów, co w dalszej konsekwencji 
wymusza najczęściej konieczności podjęcia stosownych działań (co wiąże się ponoszeniem 



 
 Sprawozdanie z działalno ści Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie za 2022 r. 

129 
 

kolejnych nakładów finansowym związanych z reorganizacją stanowiska pracy, koniecznością 
podjęcia działań organizacyjno-technicznych zmniejszających narażenie pracowników na  hałas, 
zakupem właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej).    

Tylko podczas jednej kontroli  stwierdzono, że pracownicy wykonujący pracę w narażeniu na 
hałas nie stosowali dostarczonych przez pracodawcę ochronników słuchu.  

Na podstawie przeprowadzonych kontroli stwierdzono następujące przyczyny 
nieprawidłowości: 

• brak sprawowania właściwego nadzoru i kontroli przez pracodawców, 
• niestosowanie się do obowiązujących przepisów, często nieznajomość przepisów 

szczegółowych dotyczących prac wykonywanych w narażeniu na hałas, 
• niewywiązywanie się w pełni z obowiązków przez służbę bezpieczeństwa i higieny pracy,  
• traktowanie konieczności przeprowadzenia badań i pomiarów tylko w kontekście 

poniesionego kosztu, 
• konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z występowaniem hałasu  

w środowisku pracy, 
• długi czas oczekiwania na wykonanie badań i pomiarów przez specjalistyczne laboratoria, 
• lekceważenie zagrożeń, jakie stwarzają czynniki fizyczne – hałas i drgania mechaniczne, 
• bagatelizowanie zagrożenia, jakim są drgania mechaniczne o charakterze miejscowym 

występujące przy obsłudze elektronarzędzi ręcznych, kluczy pneumatycznych. 

Regulując nieprawidłowości związane z badanymi zagadnieniami inspektorzy wydali  
21 decyzji nakazowych i skierowali 10 wniosków w wystąpieniach. Ponadto w wyniku naruszenia 
praw pracowniczych na 2 osoby nałożono mandaty karne w łącznej wysokości 2 500,00 zł. 

Niekorzystny wpływ hałasu związany jest nie tylko z uszkodzeniami narządu słuchu ale 
również wpływa niekorzystnie na inne narządy wewnętrze, jak również koncentrację pracowników, 
tępo wykonywania pracy, dokładność i precyzyjność wykonywanych czynności i zadań,  
a w rezultacie na jakość pracy. 

Na postawie wyników kontroli należy uznać, że istnieje potrzeba dalszego egzekwowania 
przez inspektorów pracy,  przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony pracowników 
przed zagrożeniami związanymi z hałasem i drganiami mechanicznymi występującymi  
w środowisku pracy.  Kierunki działań w celu poprawy i ochrony zdrowia pracowników narażonych 
na hałas zostały zawarte m.in. w dyrektywie 2003/10/WE w sprawie minimalnych wymagań  
w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko 
spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem). Inspekcja pracy w dalszym ciągu powinna 
inicjować działania w celu edukacji pracodawców oraz pracowników zarządzających 
pracownikami w tym zakresie, a tym samym podnoszenia ich świadomości w celu  podejmowania 
środków zapobiegawczych przy projektowaniu stanowisk pracy i miejsc pracy oraz dokonywaniu 
zmian na stanowiskach pracy poprzez taki dobór wyposażenia w sprzęt, procedury i metody 
pracy, które powodują w pierwszej kolejności eliminację zagrożeń u źródła ich powstania. 
Podejmować również działania w celu zapewnienia pracodawcom profesjonalnego doradztwa  
i pomoc przy realizacji konkretnych rozwiązań jak również  podejmowanie współpracy z innymi 
instytucjami (np. ZUS) w kwestii poprawy warunków pracy poprzez wdrożenie odpowiednich 
programów prewencyjnych. 

* 

11. Przestrzeganie przepisów ustawy o mikroorganizmach  i organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych  

Realizując powyższy temat z programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 r.  
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie przeprowadzono łącznie: 21 kontroli  
u 13 pracodawców (w 2021 r. było to odpowiednio 23 kontrole u 17 pracodawców).  

W związku ze zmianą ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806), Minister Klimatu i Środowiska przed 
wydaniem decyzji zezwalającej na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej występuje  
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do organów PIP o wydanie opinii dotyczącej spełniania przez kontrolowaną jednostkę wymagań 
bezpieczeństwa i higieny pracy przez obiekty, pomieszczenia, stanowiska i procesy pracy. 

Kontrole prowadzone były na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska. Kontrole obejmowały 
pracodawców, u których mają być prowadzone badania naukowe związane z zamkniętym 
użyciem organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz mikroorganizmów genetycznie 
zmodyfikowanych  zaliczanych do I i II grupy zagrożenia.  

W trakcie każdej kontroli sprawdzono dokumentację potwierdzającą możliwość prowadzenia 
Zakładu Inżynierii Genetycznej. Kontrolą objęte są każdorazowo instrukcje BHP stanowiskowe, 
pracowni i laboratoriów. Ponadto sprawdzane są karty charakterystyk substancji niebezpiecznych. 
Kontrola obejmuje  sprawdzenie m. in. norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży  
i obuwia roboczego dla pracowników, informacji o systemie pierwszej pomocy, wykazu osób 
przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ich dane kontaktowe, rozmieszczenie 
apteczek i postępowania w sytuacjach awaryjnych. Ponadto kontrolą objęto pomieszczenia,  
w których przewiduje się prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej, sprawdzano zgodność ich 
wyposażenia z informacją podaną we wniosku. Sprawdzano zabezpieczenia pomieszczeń przed 
dostępem osób postronnych. Kontrolowano czy w ocenianych pomieszczeniach wszystkie stoły, 
na których wykonywane są badania z użyciem GMM (lub GMO) mają powierzchnie odporne na 
wodę, kwasy, zasady, rozpuszczalniki, środki odkażające, oraz czy są łatwe do czyszczenia, czy 
osoby prowadzące  badania mają do dyspozycji odzież roboczą oraz środki ochrony osobistej  
w tym fartuchy laboratoryjne, osłony twarzy (przyłbice)  oraz inne  środki ochrony indywidualnej. 
W przypadku Zakładów Inżynierii Genetycznej, w których prowadzone będą badania  
z wykorzystaniem materiałów genetycznie modyfikowanych zaliczonych do II kategorii zagrożenia 
sprawdzana jest możliwość uruchomienia zaworów wody w umywalkach bez użycia rąk, oraz  
dodatkowo ocenie podlega zabezpieczenie okien służących do wietrzenia przed dostępem  
do pomieszczeń owadów fruwających.  

Ponadto sprawdzane jest wyposażenie w środki do dezynfekcji, oraz przechowywanie 
substancji chemicznych. 

Kontrole prowadzono w firmach prywatnych, w uczelniach publicznych, w instytutach 
naukowo – badawczych.   

W ramach realizacji tematu nie wydano postanowień  negatywnych. Wydano 21 pozytywnych 
postanowień dotyczących Zakładów Inżynierii Genetycznej: 

• GMM I kategoria – 6 postanowień, 
• GMM II kategoria – 10 postanowień, 
• GMO I kategoria – 3 postanowienia, 
• GMO II kategoria – 2 postanowienia. 

Podczas prowadzenia kontroli w opisanych wcześniej zakładach nie stwierdzono naruszeń 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy realizacji projektów związanych z zamkniętym 
użyciem GMO i GMM. W ocenie pracodawców oraz kontrolującego, powyższy stan wynika  
z faktu, iż projekty badawcze realizowane są w jednostkach naukowo badawczych  
i dydaktycznych zaliczanych do najlepszych w kraju. Wszystkie wnioski zostały zaopiniowane 
pozytywnie. 

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, że stan przestrzegania przepisów ustawy  
o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych, w jednostkach ubiegających 
się o uzyskanie zgody Ministra Środowiska na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej jest  
bardzo dobry. Pracownicy zatrudnieni przy pracach z GMM i GMO, w większości przypadków 
odbyli staże w laboratoriach czołowych uczelni i firm, zarówno polskich, jak i zagranicznych i mają 
zdecydowanie większą wiedzę o zagrożeniach i procedurach bezpieczeństwa, nie zawsze 
znanych i zidentyfikowanych przez służby bhp działające w tych zakładach. Prace z użyciem 
GMM i GMO prowadzone były przeważnie w podmiotach będących uczelniami wyższymi, bądź 
instytutami naukowymi, spełniającymi odpowiednie procedury, wynikające m.in. z uwarunkowań 
europejskich (systemy zarządzania, certyfikaty, akredytacje). Ponadto większość  zakładów była 
już wcześniej kilkukrotnie kontrolowana przez organa PIP. 
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12. Kontrole wynikaj ące z ustawy Prawo energetyczne - w zakresie paliw 
ciekłych  

W ramach realizacji tematu w województwie mazowieckim przeprowadzono w 2022r  
9 kontroli. Charakter prowadzonej przez skontrolowane podmioty działalności gospodarczej 
wiązał się z koniecznością uzyskania koncesji. Wszystkie podmioty posiadały koncesję w zakresie 
obrotu paliwami ciekłymi. 

W ramach czynności kontrolnych Inspektorzy pracy nie stwierdzili nieprawidłowości  
w zakresie: 

• posiadania koncesji odpowiadającej rodzajowi prowadzonej działalności, 
• spełniania warunków określonych w udzielonej koncesji. 

Prowadzone kontrole nie wykazały naruszeń obowiązków wynikających z ustawy – Prawo 
energetyczne. W zakresie związanym bezpośrednio z tematyką kontroli nie wydawano środków 
prawnych. 

* 
13. Ocena zgodno ści budowy i stanu technicznego jednostek pływaj ących  

z przepisami bezpiecze ństwa i higieny pracy – statki śródl ądowe, morskie  
i obiekty zanurzalne  

W 2022 roku przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, 
przeprowadzonych zostało 10 kontroli w 8 podmiotach w zakresie powyższego tematu. Kontrole 
zostały przeprowadzone w odpowiedzi na wnioski skierowane przez armatorów do Państwowej 
Inspekcji Pracy w sprawie wydania orzeczeń o dopuszczeniu do eksploatacji pod względem 
bezpieczeństwa i higieny pracy 11 jednostek pływających. Trzy kontrole przeprowadzone zostały 
poza właściwością miejscową OIP w Warszawie. Na przeprowadzenie powyższych czynności 
kontrolnych inspektorzy pracy OIP w Warszawie, uzyskali zgodę Głównego Inspektora Pracy. 

Wszystkie kontrole dotyczyły oceny zgodności budowy i stanu technicznego jednostek 
pływających z przepisami bhp jakimi były statki śródlądowe. Żaden z armatorów nie dokonał 
zgłoszenia takich jednostek  jak statki morskie/obiekty zanurzalne 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wydane zostało 11 orzeczeń. We wszystkich 
przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili, że jednostki pływające spełniają wymagania 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wydali 9 decyzji nakazowych. 
Wydane decyzje nakazowe regulowały nieprawidłowości dotyczące:  

• braku wyposażenia jednostek pływających w pomosty zejściowe/kładki/trapy z relingami  
– wydano 2 decyzje nakazowe,  

• nieprawidłowości występujących w zabezpieczeniach chroniących przed wypadnięciem 
do wody (nieprawidłowości w konstrukcji i budowie relingów) – wydano 2 decyzje 
nakazowe, 

• braku zabezpieczeń przed pochwyceniem przez ruchome części urządzeń pokładowych  
(windy kotwicznej) – wydano 1 decyzję nakazową,  

• braku zabezpieczeń chroniących przed upadkiem z wysokości (otwory w pokładzie)  
– wydano 2 decyzje nakazowe. 

Ponadto uregulowane zostały zagadnienia dotyczące: braku oznakowania numerem 
rejestracyjnym oraz nazwą na burcie jednostki  – wydano 2 decyzje nakazowe. 

* 
14. Kontrole danych zawartych w druku ZUS IWA  

Celem działań kontrolnych była weryfikacja poprawności danych zawartych w druku  
ZUS-IWA, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym  
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1205). 
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Łącznie w ramach realizacji  przeprowadzono 28 kontroli, w tym: 
• 22 kontrole, w wyniku których nie stwierdzono nieprawidłowości w druku ZUS IWA, 
• 3 kontrole w wyniku których  stwierdzono nieprawidłowości w druku ZUS IWA, 
• 3 kontrole w wyniku których  stwierdzono nieprawidłowości w druku ZUS IWA i zostały 

one skorygowane w trakcie kontroli inspektora pracy. 

Uchybienia dotyczące prawidłowości danych przekazywanych w  formularzach ZUS IWA 
stwierdzono w 21.4% przeprowadzonych kontroli w tym zakresie.  Najczęściej stwierdzaną 
nieprawidłowością było brak lub błędne wskazywanie w treści formularza liczby poszkodowanych 
w wypadkach przy pracy lub wykonujących pracę w warunkach zagrożenia. Pracodawcy jako 
przyczynę podawania nieprawidłowych danych wskazują na roztargnienie lub błędną interpretację 
przepisów przez pracowników odpowiedzialnych za sporządzenie formularza. 

* 
15. Zagro żenia o charakterze publicznym  

a) Krótkotrwałe prace w budownictwie (z wył ączeniem Strategii w budownictwie) 

Celem działań kontrolnych było zapewnienie osobom pracującym przy pracach budowlanych 
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególności poprzez usunięcie 
nieprawidłowości powodujących bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia tych osób oraz osób 
postronnych narażonych na zagrożenia występujące podczas robót budowlanych. W większości 
przypadków kontrole były inicjowane przez osoby postronne, które dokonywały zgłoszeń 
telefonicznych bądź mailowych do OIP  Warszawa lub przez samych inspektorów pracy, którzy 
stwierdzili nieprawidłowy sposób wykonywania robót budowlanych i podjęli stosowną interwencję. 

W roku 2022 inspektorzy pracy przeprowadzili 119 kontroli (w tym kontroli hybrydowych 24) 
w 115 podmiotach wykonujących prace budowlane. Kontrolami objęto przedsiębiorców, na rzecz 
których prace wykonywało łącznie 1 482 osób. W strukturze rodzaju zatrudnienia dominował 
stosunek pracy, na podstawie którego pracę wykonywało 1 298 osób (w tym 348 kobiet,  
3 młodocianych oraz 32 osoby niepełnosprawne).  

W pozostałych przypadkach wykonujących pracę zatrudniano na podstawie umów 
cywilnoprawnych – 153 osób. Ponadto pracę świadczyło 26 podmiotów samozatrudniających się. 

Większość prowadzonych kontroli dotyczyła robót budowlanych krótkotrwałych, które 
kończyły się bezpośrednio podczas kontroli lub kilka dni po podpisaniu protokołu z kontroli. 

Najczęściej wyst ępuj ące nieprawidłowo ści 

Lp. Rodzaj nieprawidłowości  

% wartość  
w stosunku  

do wszystkich 
nieprawidłowości 

w 2021 r. 

% wartość  
w stosunku  

do wszystkich 
nieprawidłowości 

w 2022 r. 

1.  Nieprawidłowości dotyczące rusztowań 9,3% 13,7% 

2.  Brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych - na 
wysokości 

9,7% 10,9% 

3.  Nieprawidłowości dotyczące szkoleń w zakresie bhp 4,8% 7,3% 

4.  Nieprawidłowości dotyczące stanu zabezpieczeń przed 
porażeniem prądem elektrycznym w tym brak pomiarów 9,3% 3,89 % 

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

3,6% 6,76% 

6.  Nieużywanie przez pracownika środków ochrony 
indywidualnej lub ich brak 6,8% 4,2% 

7.  Nieprawidłowości dotyczące składowania i magazynowania 2% 1% 

8.  Nieprawidłowości dotyczące zaplecza higieniczno- 
sanitarnego lub jego braku 1% 1% 
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Zakres stwierdzonych przez inspektorów pracy nieprawidłowości występujących w miejscach 
wykonywania prac budowlanych, w stosunku do roku 2021, pozostał ten sam. Zmianie uległ ich 
udział procentowy w stosunku do stwierdzonych uchybień uregulowanych środkami prawnymi 
przez osoby kontrolujące.  

Z uzyskanych danych dotyczących tematu, będących skutkiem bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracujących wynika, że najwięcej nieprawidłowości wystąpiło w zakresie:  

• dostarczania i stosowania środków ochrony indywidualnej – stwierdzono nieprawidłowości 
u 53 % pracodawców (najwięcej nieprawidłowości dotyczyło niestosowania przez 
pracowników środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości 
oraz hełmów ochronnych, 

• niewłaściwego montażu rusztowań systemowych – stwierdzono  nieprawidłowości u 51,3 
% pracodawców, 

• zabezpieczenia i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych – stwierdzono 
nieprawidłowości u 39,1 % pracodawców, 

• braku ochrony przeciwporażeniowej, w tym niezabezpieczenie przewodów elektrycznych 
przed uszkodzeniami mechanicznymi – stwierdzono  nieprawidłowości u 31,3% 
pracodawców, 

• organizowania bezpiecznych stanowisk pracy na wysokości – stwierdzono  
nieprawidłowości u 29,6 % pracodawców, 

• szkoleń bhp – stwierdzono  u 18 pracodawców, w 22 przypadku stwierdzono brak badań 
lekarskich, 

• w 10 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zapewnienia pomieszczeń  
higienicznosanitarnych, 

• organizowania bezpiecznych stanowisk pracy w wykopach – stwierdzono  
nieprawidłowości w 4 przypadkach. 

W ocenie kontrolujących przyczynami powstawania nieprawidłowości w miejscach 
wykonywania robót budowlanych były najczęściej: 

• lekkomyślność, niedbalstwo i lekceważenie zagrożeń przez pracowników jak również  
przez osoby bezpośrednio nimi kierujące,  

• brak pełnej wiedzy na temat występujących zagrożeń na stanowiskach pracy  
u pracowników i bezpośrednio nimi kierujących, w związku z brakiem IBWR oraz szkoleń 
w zakresie BHP na odpowiednim poziomie, 

• krótkie terminy realizacji inwestycji narzucone przez inwestorów, 
• oszczędzanie lub nieuwzględnianie w kosztorysach środków na zakup i zastosowanie 

systemów bezpieczeństwa dla osób wykonujących prace w strefach niebezpiecznych na 
terenie prowadzonych prac w szczególności przy pracach na wysokości, 

• koszty uzyskania kwalifikacji i uprawnień wymaganych do eksploatacji specjalistycznego 
sprzętu, w tym do montażu rusztowań systemowych. 

W wyniku przeprowadzonych 119 kontroli z tematu  inspektorzy wydali 709 decyzji 
nakazowych, z których 136 stanowiły decyzje pisemne a 573 decyzje ustne, które zostały 
wykonane w trakcie trwania kontroli. Decyzje wydane przez inspektorów pracy dotyczyły 2 177 
pracowników. Z wymienionych decyzji 68 dotyczyło wstrzymania prac prowadzonych  
w warunkach bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników, 37 dotyczyło 
wstrzymania eksploatacji maszyn, 6 zakazu wykonywania pracy, a w wyniku 21 decyzji  
48 pracowników zostało skierowanych do innych prac.  
Podczas realizacji tematu udzielono 97 porad prawnych, 493 porady z zakresu technicznego 
bezpieczeństwa pracy i 24 porady w zakresie legalności zatrudnienia. 

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

• niewłaściwego montażu i eksploatacji systemowych rusztowań metalowych,  
• niewłaściwego wykonywania prac na wysokości, 
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• niestosowania przez pracowników wymaganych środków ochrony indywidualnej. 

W wyniku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów związanych z występującymi 
nieprawidłowościami inspektorzy pracy nałożyli 72 mandaty na kwotę 84 700,00 zł ujawniając  
161 wykroczeń. Zastosowano w 6 przypadkach środki wychowawcze. 

Kontrole przeprowadzone w 2022 r. oraz w latach poprzednich wykazały, iż celowym jest 
monitorowanie sytuacji w zakresie BHP oraz kontynuowanie podjętych działań kontrolnych  
i prewencyjnych z uwagi na znaczną liczbę prowadzonych inwestycji w dziedzinie budownictwa 
oraz wysokiego wskaźnika wypadkowości, w celu osiągnięcia możliwie największej poprawy 
warunków w zakresie przestrzegania przez pracodawców przepisów technicznego 
bezpieczeństwa pracy. Z uzyskanych danych wynika, że w przyszłości należy zwrócić szczególną 
uwagę na takie zagadnienia jak sposób montażu i eksploatacji rusztowań oraz wyposażenie i 
stosowanie przez pracowników środków ochrony zbiorowej oraz indywidualnej chroniących przed 
upadkiem z wysokości, gdyż większość nieprawidłowości dotyczyły tego zakresu. Wyniki kontroli 
wskazują na potrzebę dalszego szybkiego reagowania na zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości 
występujących podczas krótkotrwałych robót budowlanych wykonywanych w miejscach 
ogólnodostępnych dokonywane przez pracowników bądź osoby postronne. Utrzymania dyżurów 
prowadzonych przez inspektorów pracy w ramach zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości 
występujących w przestrzeni publicznej. Kontrole prowadzone przez inspektorów pracy mogą,  
w tej grupie pracodawców, wyeliminować nieprawidłowości występujące podczas wykonywania 
prac budowlanych zagrażające zdrowiu bądź życiu pracowników oraz osób postronnych. Należy 
tutaj nadmienić, że w większości przypadków zakłady pracy kontrolowane w ramach tematu to 
małe przedsiębiorstwa, które z założenia nie uczestniczą w programach prewencyjnych 
organizowanych przez PIP i jedyną drogą dotarcia do nich są kontrole prowadzone przez 
inspektorów pracy. 

Podsumowując, realizacja tematu kontroli krótkotrwałych prac w budownictwie 
ukierunkowanych na likwidację bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracujących, 
niewątpliwie poprawiła stan bezpieczeństwa przy wykonywanych pracach budowlanych  
w kontrolowanych miejscach. Zaleca się kontynowanie tematu w bieżącej działalności kontrolnej 
inspektorów pracy w celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty 
budowlane oraz osób postronnych narażonych na oddziaływanie tych robót. 

* 
b) W pozostałych rodzajach działalno ści 

Zagrożenia o charakterze publicznym podczas wykonywania innych prac niezwiązanych  
z budownictwem i niezwiązanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.  
Celem kontroli była ocena przestrzegania przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy, w tym 
stosowania odpowiednich rozwiązań organizacyjno-technicznych w podmiotach wykonujących 
prace w miejscach, w których ich działalność mogła spowodować wystąpienie zagrożenia dla 
życia lub zdrowia osób niebiorących udziału w procesie pracy oraz pracowników. Firmy 
kontrolowane były na podstawie zawiadomień telefonicznych i pisemnych osób trzecich 
kierowanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, a także w wyniku samodzielnych 
interwencji inspektorów pracy.   

W roku 2022 na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie  
w powyższym zakresie przeprowadzono ogółem 5 kontroli w 5 podmiotach gospodarczych. 
Kontrole dotyczyły nieprawidłowości występujących w zakresie wycinki drzew; prac dekarskich  
na dachu budynku mieszkalnego; temperatury w pomieszczeniach higienicznosanitarnych; BHP  
w pomieszczeniach hali magazynowej, w tym temperatury na stanowiskach pracy; prac malarski 
w budynku mieszkalnym. 

Inspektorzy pracy przeprowadzający kontrole dotyczące zagrożeń występujących  
w miejscach ogólnodostępnych, jako najczęstsze przyczyny występujących naruszeń prawa 
wskazują: 
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• niewłaściwą organizację pracy wynikającą z pośpiechu, 
• brak prawidłowego nadzoru lub tolerowanie przez osoby zatrudnione na stanowiskach 

nadzoru nieprawidłowych zachowań pracowników lub braku stosowania zabezpieczeń, 
• niedostateczna znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (brak instrukcji bhp), 

lekceważące podejście do zagadnień bezpieczeństwa pracy, brak świadomości 
mogących wystąpić zagrożeń i odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób postronnych. 

Najczęściej wymienianą przez pracodawców przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
konieczność ograniczania kosztów ze względu na dużą konkurencję i krótki czas na realizację 
zadania.  

W celu eliminacji zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników oraz osób wykonujących 
prace, inspektorzy pracy zastosowali zarówno środki prawne przedstawione poniżej jak i udzielili 
16 porad, w tym 15 dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy oraz 1 z zakresu prawa pracy. 

W wyniku stwierdzenia rażących naruszeń przepisów związanych z występującymi 
nieprawidłowościami inspektorzy pracy nałożyli 2 mandaty karne na kwotę 2 200,00 zł  
za 5 wykroczeń. 

** 

C. Zadania w zakresie prawa pracy 

1. Kontrola prawidłowo ści zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych  

Realizując temat  „Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych” w 2022 roku, 
inspektorzy pracy działający w ramach właściwości terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie przeprowadzili łącznie 884 kontrole w 821 podmiotach. Liczba osób wykonujących 
pracę na rzecz kontrolowanych podmiotów wynosiła łącznie 247 685, w tym na podstawie umów 
cywilnoprawnych zatrudnionych było 160 211 osób, a ilość podmiotów samozatrudniających się 
wynosiła 2 618. 
W kontrolowanych podmiotach zatrudniano prawie 24,5 tys. cudzoziemców.  

Procentowy udział danej formy zatrudnienia,  
wśród wszystkich osób wykonuj ących prac ę w kontrolowanych podmiotach 

 
Jak wynika z przedstawionego wykresu, przeważającą formą zatrudnienia wśród 

pracodawców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy byli objęci kontrolą  
w przedmiotowym temacie, było zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych.  

Wyniki przeprowadzonych czynności wskazują, że na 884 przeprowadzone w roku 2022 
kontrole, nieprawidłowości stwierdzono w 245, to jest w 27,7 % przeprowadzonych kontroli.  
Dla porównania w roku 2021 nieprawidłowości stwierdzono w 22% przeprowadzonych kontroli. 



 
 Sprawozdanie z działalno ści Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie za 2022 r. 

136 
 

Zdecydowana większość kontroli prowadzona była w związku z koniecznością rozpatrzenia 
skargi w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla 
stosunku pracy oraz nieprawidłowości z zakresu wypłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy 
cywilnoprawnej, lub przy okazji prowadzenia kontroli zainicjowanej skargą dotyczącą innych 
nieprawidłowości z zakresu prawa pracy. 

Najczęściej występujące nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli (wymienione  
od najczęściej występujących): 

• niewypłacenie wynagrodzenia w całości oraz wypłacanie wynagrodzenia w wysokości, 
niższej niż wynikająca z wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

• nieprawidłowości w zakresie ustalania sposobu potwierdzania liczby godzin wykonanego 
zlecenia, archiwizowania dokumentów potwierdzających liczbę godzin wykonanego 
zlecenia, zapewnienia przedkładania liczby godzin wykonanego zlecenia, 

• nieprawidłowości w zakresie wypłacania wynagrodzenia raz w miesiącu, 
• nieprawidłowości w zakresie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych  

w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano łącznie: 
• 234 wystąpienia zawierające 516 wniosków, dotyczących 1637 pracowników. 

Największą ilość wniosków, stanowiły wnioski profilaktyczne w przypadku stwierdzenia 
naruszenia przez kontrolowane podmioty przepisów art. 8a ust. 1,2 i 6, art. 8b ust. 1-3 
oraz art. 8c ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących niewypłacenia wynagrodzenia  
z tytułu umowy cywilnoprawnej w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia  
za pracę określonego stawką godzinową, do pracodawców lub przedsiębiorców 
kierowano wnioski o wypłatę na rzecz zleceniobiorców należnych im wynagrodzeń.   
Na podstawie informacji z przeprowadzonych kontroli sprawdzających wykonanie 
środków prawnych lub odpowiedzi udzielanych przez podmioty kontrolowane, 
stwierdzono, że z wyniku wykonania wydanych wniosków dotyczących wypłaty 
wynagrodzenia minimalnego z tytułu umów zlecenia, 7 osób otrzymało należne  
im wynagrodzenie z tytułu umowy cywilnoprawnej w łącznej kwocie 14 266,93 zł.  
Do pracodawców lub przedsiębiorców skierowano również w 42 przypadkach wnioski  
w wystąpieniach regulujące nieprawidłowości w zakresie zawierania umów 
cywilnoprawnych, gdy praca wykonywana jest w warunkach charakterystycznych  
dla stosunku pracy. 

• 41 poleceń w toku kontroli dotyczących 36 pracowników. 
W 28 przypadkach polecenia dotyczyły wypłaty wynagrodzenia za wykonane zlecenia,  
na łączną kwotę 21 683,26 zł.  
W 9 kontrolach wydano 11 poleceń (dotyczących 11 osób) przekształcenia umów 
cywilnych w umowy o pracę w związku z wykonywaniem przez Zleceniobiorców pracy  
na podstawie umów cywilnych w warunkach właściwych dla umów o pracę. Wszystkie 
zostały wykonane w trakcie kontroli. 

W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli wykroczeniami: 
• na sprawców wykroczeń nałożono 56 mandatów karnych na łączną kwotę 67 600,00 zł, 
• skierowano do sądu 9 wniosków o ukaranie zawierających 18 wykroczeń, 
• zastosowano 18 środków wychowawczych. 

Najczęstsze przyczyny naruszeń przepisów prawa w zakresie zapewnienia minimalnego 
wynagrodzenia za pracę zleceniobiorców jak i zawarcia umowy cywilnoprawnej w warunkach 
charakterystycznych dla stosunku pracy: 

• lekceważenie przepisów dotyczących wypłaty minimalnego wynagrodzenia dla osób 
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, skutkujące zwlekaniem  
z wypłaceniem wynagrodzenia zleceniobiorcom, odwlekanie terminu wypłaty, itp., 
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• niewystarczający poziom wiedzy zleceniodawców w zakresie obowiązku ustalania 
sposobu potwierdzania liczby godzin wykonanego zlecenia, archiwizowania dokumentów 
potwierdzających liczbę godzin wykonanego zlecenia oraz zapewnienia przedkładania 
liczby godzin wykonanego zlecenia, 

• problemy ekonomiczne/gospodarcze, skutkujące utratą płynności finansowej, co w efekcie 
prowadziło do braku możliwości wypełniania bieżących zobowiązań wynikających z 
zawartych umów cywilnoprawnych,  

• nieznajomość prawa w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 
charakterystycznych dla stosunku pracy oraz idących za tym konsekwencji, jak również 
świadome lekceważenie przepisów prawa w tym zakresie spowodowane chęcią 
ograniczenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w obszarze zawierania umów 
cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy, w 2022 r. inspektorzy 
pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, skierowali do właściwych Sądów Pracy,  
4 powództwa o ustalenie istnienia stosunku pracy.  
Na 4 złożone pozwy w jednym przypadku zawarto ugodę sądową, w jednym przypadku zapadł 
wyrok zaoczny ustalający istnienie stosunku pracy (wyrok z dnia 02.01.2023r. – odpis doręczony 
23.01.2023r.), w dwóch przypadkach postępowanie sądowe jest w toku. 

W 2022 r., inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przystąpili  
do 1 toczącego się przed Sądem Pracy postępowania dotyczącego ustalenia istnienia stosunku 
pracy. Dotychczas nie zapadł wyrok, postępowanie jest w toku. 

Zdecydowana większość kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie, podejmowana była w wyniku złożonych skarg. Na taki stan 
rzeczy ma wpływ bardzo duża liczba skarg i wniosków wpływających do OIP w Warszawie,  
co powoduje, iż kontrole skargowe dominują w działalności inspektorów pracy.  

Wśród wszystkich skarg jakie wpłynęły w 2022 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Warszawie, 170 skarg zawierało zarzut zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych  
w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy oraz łącznie 1000 skarg zawierało zarzuty 
o zaniżeniu lub niewypłaceniu wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej. 
Dane wskazują na bardzo duży wzrost ilości skarg kierowanych do Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Warszawie w roku 2022, dotyczących ww. zagadnienia.  
Zmiana w ilości skarg może być podyktowana tym, iż w 2022 r. przedsiębiorcy wciąż borykali się  
z trudną sytuacją ekonomiczno – gospodarczą będącą m.in. konsekwencją: 

• epidemii SARS-CoV19 na świecie, 
• działań wojennych na terytorium Ukrainy. 

Nadal najczęstszymi nieprawidłowościami w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie 
zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych, są nieprawidłowości dotyczące wypłacanie 
wynagrodzenia w wysokości niższej, niż wynikająca z wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
nieprawidłowości w zakresie ustalania sposobu potwierdzania liczby godzin wykonanego zlecenia 
oraz zatrudniania w warunkach właściwych dla umów o pracę. 

Główną przyczyną takiego stanu faktycznego jest nieznajomość lub lekceważenie 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz obniżanie kosztów działalności 
gospodarczej. Podmioty prowadzące działalność decydują się na zatrudnianie osób na podstawie 
umów cywilnoprawnych – nawet z naruszeniem przepisów, ze względu na: 

• niższe koszty zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych w stosunku  
do zatrudnienia na podstawie umów o pracę, 

• mniejsze uprawnienia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych  
w porównaniu do uprawnień pracowników, a także mniejsze obowiązki podmiotu 
zatrudniającego w stosunku do osób zatrudnionych na podstawie umów 
cywilnoprawnych.  
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Również lakoniczna definicja zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawarta w Kodeksie 
pracy, szczególnie w zakresie braku definicji wykonywania pracy pod kierownictwem, jest 
przyczyną części nieprawidłowości popełnianych przez podmioty w ty zakresie. Przepis ten 
powoduje liczne wątpliwości interpretacyjne wśród przedsiębiorców.  

W 2022 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoraty Pracy w Warszawie, stwierdzili 
nieprawidłowości z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych 
dla stosunku pracy przy 9,6% łącznej ilości kontroli, natomiast naruszenie przepisów dotyczących 
wypłaty minimalnego wynagrodzenia za prace zleceniobiorcom stwierdzono przy 28,5% łącznej 
ilości kontroli. Zestawiając powyższe dane, z danymi uzyskanym w roku ubiegłym (analogicznie 
3,43% i 19,92%), należy stwierdzić, że w roku 2022 nastąpił znaczny wzrost nieprawidłowości  
w powyższych zakresach. 

Kwestie wynikające z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz z kodeksu pracy, 
powodujące trudności interpretacyjne oraz generujące nieprawidłowości w odniesieniu  
do pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnych: 

• Właściwe ustalenie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług w umowie 
oraz przedkładania stosownych informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia  
lub świadczenia usług przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi.  
W tym zakresie w wielu przypadkach dochodzi do sytuacji spornych wynikających z braku 
ustalenia w umowie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonanego zlecenia, przy 
jednoczesnym braku informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia ze strony 
zleceniobiorcy, a także rozbieżności pomiędzy rejestrem godzin prowadzonym przez 
zleceniodawcę w porównaniu z informacjami przekazywanymi przez zleceniobiorcę.  

• Dokonywanie potrąceń z umów cywilnoprawnych.  
Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu wprost przewidują odpowiedzialność za 
niewypłacenie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych, jednak 
brak jest uregulowania kwestii dokonywania potrąceń z tego wynagrodzenia. 
Stąd wątpliwości dotyczące potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia zleceniobiorcy,  
za jego zgodą oraz bez jego zgody. W jakim przypadku można mówić o bezpodstawnym 
potrąceniu, a w jakim uznać, iż dokonane potrącenia nie naruszają przepisów ustawy  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę?  

• Termin wypłacania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej.  
Ustawodawca wprowadził obowiązek wypłacania takiego wynagrodzenia, co najmniej raz 
w miesiącu – jednak bez określenia terminu wypłaty.  
W przeciwieństwie do art. 282 §1 pkt 1 Kodeksu pracy – ustawa o minimalnym 
wynagrodzeniu nie przewiduje karalności za nieterminowe niewypłacenie wynagrodzenia, 
co powoduje szereg nadużyć w tym zakresie. 

• Lakoniczność definicji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zawarta w Kodeksie 
pracy, szczególnie w zakresie braku definicji wykonywania pracy pod kierownictwem.  

• Rozwiązaniem podnoszonym od lat przez inspektorów pracy mogłaby być zmiana 
obowiązujących przepisów wprowadzająca zrównanie uprawnień pracowników  
z uprawnieniami osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych  
(w szczególności umów zleceń). 

* 

2. Czas pracy oraz wypłata wynagrodze ń i innych świadcze ń ze stosunku pracy  

Realizując zadanie w roku 2022 przeprowadzono 223 kontrole w 212 podmiotach, 
prowadzących działalność na terenie województwa mazowieckiego.  
Łączna liczba pracujących w kontrolowanych podmiotach wyniosła 51 728 osób, w tym: 

• zatrudnionych w ramach stosunku pracy – 39 250 osób, 
• świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych – 12 269 osób, 
• podmiotów samozatrudniających się – 209 osób, 
• cudzoziemców – 2 301 osób. 
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Analiza materiału zgromadzonego w wyniku przeprowadzonych kontroli pozwoliła wytypować 
najczęstsze naruszenia prawa pracy w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń za pracę.  
Wśród nich należy wymienić w szczególności: 

• nieprawidłowości związane z określeniem systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy 
oraz okresów rozliczeniowych czasu pracy, 

• nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ewidencji czasu pracy (nierzetelna 
dokumentacja),   

• nieprawidłowości w zapewnieniu pracownikom odpoczynku dobowego,  
• nieprawidłowości w zapewnieniu pracownikom odpoczynku tygodniowego, 
• nieprawidłowości związane z zapewnieniem dnia wolnego za pracę w dniu wolnym 

wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie 
rozliczeniowym,  

• nieprawidłowości w zakresie zatrudniania pracowników w granicach dopuszczalnej liczby 
nadgodzin w roku kalendarzowym tj. 150, nieprawidłowości w zakresie wypłaty 
wynagrodzenia w terminie,  

• nieprawidłowości związane z przestrzeganiem przepisów o wypłacie ekwiwalentu za urlop 
wypoczynkowy. 

Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli oraz na podstawie rozmów przeprowadzonych  
z pracodawcami należy wskazać następujące przyczyny naruszeń przepisów prawa pracy: 

• w zakresie czasu pracy:  
− niewłaściwa organizacja pracy oraz ograniczanie przez pracodawców zatrudnienia do 

niezbędnego minimum.  
W praktyce powoduje to faktyczną niemożność już prawidłowego zaplanowania czasu 
pracy pracowników, z uwzględnienie chociażby odpoczynków tygodniowych  
i dobowych, czy zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym 
okresie rozliczeniowym. Brak prawidłowego zaplanowania czasu pracy pracowników, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, przekłada się jednocześnie  
na naruszenia tych przepisów w faktycznym wykonywaniu pracy przez pracowników. 
Konieczność realizacji bieżących zadań w zakresie prowadzonej działalności,  
w okrojonym składzie pracowniczym, wymaga często „naciągania” przepisów m.in.  
z zakresu czasu pracy (np. choroba czy urlop wypoczynkowy pracownika powoduje 
konieczność wykonania jego pracy przez pozostałych pracowników). 

− niewystarczająca znajomość przepisów z zakresu czasu pracy, osób zajmujących się 
w zakładach pracy sprawami pracowniczymi. 
Wśród pracodawców jak i kadry kierowniczej wciąż można zaobserwować niedostatki 
wiedzy z tego zakresu, spowodowane z reguły brakiem szkoleń. Przekłada się to na 
brak umiejętności w prawidłowym planowaniu i rozliczaniu czasu pracy pracowników. 

− lekceważenie przepisów z zakresu czasu pracy. 
Część pracodawców, zwłaszcza tych mniejszych, zatrudniających niewielu 
pracowników, uważa, że przepisy dotyczące zwłaszcza czasu pracy, utrudniają im 
prowadzenie działalności i są zbyteczne. Wychodzą często z przekonania, że skoro 
pracownik ma zapłacone za wykonaną pracę, to ograniczenia w ilości wykonywanej 
przez niego pracy, są dla niego niekorzystne, gdyż zarobią mniej.  

− sytuacja ekonomiczno – społeczna związana z pandemią COVID-19 i wysoką inflacją 
odnotowaną w 2022 roku. 
Pandemia COVID-19, w przypadku wielu przedsiębiorców, w sposób bezpośredni 
wpłynęła na organizację pracy w zakładzie. Nieobecności pracowników spowodowane 
zwolnieniami lekarskimi, czy zasiłkami opiekuńczymi bardzo często destabilizowały 
pracę w zakładzie i były przyczyną naruszeń prawa pracy w zakresie czasu pracy. 
Wynikało, to najczęściej z konieczności zastępowania nieobecnych pracowników, 
przez innych pracowników zakładu, przy jednoczesnym braku możliwości zatrudnienia 
dodatkowych osób.  
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• w zakresie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy: 
− niewystarczająca znajomość przepisów z zakresu wynagrodzeń, osób zajmujących się 

w zakładach sprawami pracowniczymi. 
Nieznajomość przepisów w tym zakresie, spowodowana z reguły brakiem szkoleń, 
przekłada się przede wszystkim na nieprawidłowości w zakresie:  
- potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia pracownika, 
- wysokości ekwiwalentów pieniężnych za niewykorzystany w naturze urlop 

wypoczynkowy – nieprawidłowe naliczanie wysokości ekwiwalentu, z powodu 
nieuwzględnienia wszystkich składników wynagrodzenia w podstawie tego 
ekwiwalentu. 

− lekceważenie przepisów z zakresu wynagrodzeń. 
Działania przedsiębiorców są nastawione przede wszystkim na maksymalizowanie 
zysków i obniżanie kosztów działalności. W związku z powyższym należy stwierdzić, 
że uchybianie przepisom prawa pracy przez nie wywiązywanie się z obowiązków 
nałożonych regulacjami prawnymi jest celowym i świadomym działaniem  
w odniesieniu do konsekwencji jakie pracodawcy ponoszą wskutek bezprawnych 
działań. Działania te przejawiają się głownie w niewypłacaniu należnego pracownikom 
wynagrodzenia za pracę lub zaniżaniu jego wysokości.  

− sytuacja ekonomiczna związana z pandemią COVID-19 i wysoką inflacją odnotowaną 
w 2022 roku. 
Nie sposób nie zwrócić uwagi na zmiany jakie w przestrzeni ekonomicznej 
spowodowała pandemia COVID -19, jak również wysoka inflacja w 2022 roku.  
W sposób bezpośredni przełożyły się one również na rentowność przedsiębiorstw,  
a co za tym idzie na nieprawidłowości chociażby w zakresie wypłaty świadczeń 
pracowniczych. 

Analiza sporządzonych dokumentacji kontrolnych w temacie pozwala na wyciągniecie 
wniosku, że nieprawidłowości z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń, stwierdzane w trakcie 
kontroli, miały przeważnie charakter wielowątkowy. Z reguły nie dotyczy one jednej 
nieprawidłowości, lecz szeregu naruszeń przepisów w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń.   

Istnieje ścisła zależność, pomiędzy łamaniem przepisów w zakresie czasu pracy,  
a przepisów dotyczących wynagrodzeń. W zdecydowanej większości przypadków tam, gdzie 
naruszane są przepisy dotyczące czasu pracy, tam również dochodzi także do łamania przepisów 
prawa pracy w zakresie naliczania i wypłacania pracownikom należnych im wynagrodzeń. 
Najczęstszy przejaw to nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy, który 
ma decydujący wpływ na ustalanie wysokości należnych pracownikom wynagrodzeń. 
Niewykazywanie godzin pracy lub wykazanie ich w mniejszej ilości niż faktycznie świadczona 
praca, pociąga za sobą negatywne konsekwencje w postaci braku lub zaniżenia wypłaconego 
wynagrodzenia dla pracowników.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami  
w zakresie barku wypłaty należnych wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających  
ze stosunku pracy, inspektorzy pracy zastosowali następujące środki prawne:  

• 20 nakazów płacowych, zawierających 82 decyzje na łączną kwotę świadczeń 
pieniężnych 1 992 703,10 zł, 

• 151 wystąpień zawierających łącznie 874 wnioski, w tym zobowiązujące do wypłaty  
3 pracownikom kwoty w łącznej wysokości 4 711,08 zł, 

• 26 poleceń zobowiązujących do wypłaty świadczeń pieniężnych na łączną kwotę  
8 242,58 zł. 

W związku z popełnionymi wykroczeniami inspektorzy pracy nałożyli łącznie 86 mandatów 
karnych za 158 wykroczeń na łączną kwotę grzywny w wysokości 107 400 zł. Ponadto 
inspektorzy skierowali 4 wnioski o ukaranie do sądu (łącznie wskazując 12 wykroczeń).  
W 18 przypadkach popełnionych wykroczeń zastosowano środki wychowawcze (łącznie  
za 27 wykroczeń). 
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Wyniki przeprowadzonych kontroli wskazują, że w zakresie przestrzegania przez 
pracodawców przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach najwięcej nieprawidłowości 
stwierdzono w zakresie: 

• braku prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionych pracowników, 
• nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy, 
• przestrzegania przepisów dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych, 
• zapewnienia odpoczynku dobowego i odpoczynku tygodniowego, 
• zapewnienia dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od pracy, 
• wypłacania wynagrodzenia za pracę, w tym również wynagrodzenia wraz z odpowiednim 

dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych oraz dodatku za pracę w porze nocnej,  
• wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. 
Naruszenia w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji czasu pracy przeważały  

w małych podmiotach, zatrudniających niewielu pracowników. Natomiast naruszenia w zakresie 
odpoczynków częściej występowały w dużych pracodawców. 

W stosunku do roku ubiegłego stwierdzono zdecydowanie większą skalę naruszeń  
w zakresie wypłacania wynagrodzenia za pracę. W roku 2021 wydano tylko 9 nakazów płacowych 
na łączną kwotę 152 110,10 zł, natomiast w roku 2022 wydanych zostało 20 nakazów płacowych 
zawierających 82 decyzje na łączną kwotę 1 992 703,10 zł. 

W celu poprawy stanu przestrzegania przepisów prawa pracy w przedmiotowym zakresie, w 
oparciu o zapisy i dokonane analizy, zasadnym byłoby: 

• kontynuowanie bieżącej działalności kontrolnej w zakresie przestrzegania przez  
pracodawców przepisów o czasie pracy i wynagrodzeń za pracę,  

• prowadzenie działań promocyjno-prewencyjnych mających na celu podniesienie poziomu 
wiedzy wśród pracodawców w zakresie prawa pracy, a w szczególności szczególnie 
wśród małych pracodawców, poprzez działalność popularyzacyjną, webinaria, konkursy, 
itp., 

• popularyzacja przepisów prawa pracy wśród przedstawicieli organizacji związkowych, 
organów samorządu załogi i społecznej inspekcji pracy, 

• przeprowadzanie rekontroli w zakładach pracy, do których zostały skierowane nakazy i 
wystąpienia (szczególnie u tych pracodawców, którzy nie poinformowali inspektorów 
pracy o sposobie realizacji wystąpień lub u których stwierdzono w znacznym wymiarze 
naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy i wynagrodzeń). 

Wprowadzenie systematycznych kontroli i zwiększenie nacisku na upowszechnianie 
informacji dotyczących omawianych zagadnień może doprowadzić do zwiększenia świadomości 
pracodawców oraz do ich bardziej zdyscyplinowanego zachowania się w dziedzinie praw 
pracowników w tym zakresie. 

* 
3. Egzekwowanie przestrzegania przepisów dot. czasu  prowadzenia pojazdu, 

przerw i czasu odpoczynku (działania w ramach Krajo wej Strategii Kontroli) 
oraz czasu pracy kierowców 

Kontrolami przeprowadzonymi w ramach tematu objęto zarówno zagadnienia wynikające  
z założeń ”Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, 
obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2021 – 2022”, jak i wybrane 
zagadnienia czasu pracy. 

W ramach realizacji tematu w 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie 
przeprowadzono łącznie 42 kontrole.   
Ze względu na rodzaj przewozów, kontrole prowadzono: 

• w krajowym przewozie rzeczy – 7 219 dni przepracowanych przez kierowców, 
• w międzynarodowym przewozie rzeczy – 42 041 dni przepracowanych przez kierowców, 
• w krajowym przewozie osób – 1 800 dni przepracowanych przez kierowców, 
• w międzynarodowym przewozie osób – nie przeprowadzono kontroli, 
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Biorąc pod uwagę charakter zarobkowy i niezarobkowy (przewóz na potrzeby własne) firm 
transportowych, kontrole prowadzono:  

• w krajowym przewozie zarobkowym – 8 769 dni przepracowanych przez kierowców, 
• w międzynarodowym przewozie zarobkowym – 42 041 dni przepracowanych przez 

kierowców, 
• w krajowym przewozie na potrzeby własne – 250 dni, 
• w międzynarodowym przewozie na potrzeby własne – nie przeprowadzono kontroli. 

Łącznie w roku 2022 skontrolowano 51 060 dni pracy kierowców.  

Naruszenia w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, czasu przerw i czasu odpoczynku 
kierowców stwierdzono w 40 skontrolowanych podmiotach, w związku z czym nałożone zostały 
kary pieniężne w drodze decyzji administracyjnych. Łączna wysokość nałożonych kar w roku 
2022 wyniosła – 106 950,00 zł.  

Analizując występujące problemy podczas kontroli w przedmiotowym zakresie należy 
stwierdzić, że nieprawidłowości częściej występują w małych i średnich firmach transportowych. 
W dużych firmach zazwyczaj jest wyodrębniona komórka organizacyjna, która specjalizuje się  
na bieżąco w analizowaniu danych z kart kierowców i tachografów pod kątem występowania 
naruszeń.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą przede wszystkim przewoźników, którzy  
nie podejmują żadnych czynności w zakresie analizowania i weryfikowania danych z tachografów, 
nie mając ku temu odpowiednich środków i chęci.  Przyczyn tego zjawiska należy upatrywać  
w priorytetowym traktowaniu potrzeby zapewnienia ciągłości funkcjonowania zakładu, kosztem 
przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców wykonujących przewozy drogowe. 
W małych firmach nie przeznacza  się odpowiednich środków na szkolenie pracowników,  
a stwierdzane nieprawidłowości świadczą o niedostatecznej znajomości przepisów przez 
kierowców. 

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

Pracodawcy wskazują, że naruszenia przepisów wynikają z nieuczciwej konkurencji w branży 
– pracodawca, który łamie przepisy, skraca czas realizacji zleceń transportowych, w ten sposób 
zmniejszając koszty realizowanych przewozów. To z kolei wymusza podobne postępowanie  
u innych pracodawców – przewoźników, jeśli chcą się utrzymać na rynku transportowym.  

Jako przyczyny naruszeń pracodawcy tłumaczą, nierespektowanie przepisów przez 
kierowców, w przypadku gdy przewoźnik nie ma wpływu na ich działania, szczególnie  
w przypadku przewozów międzynarodowych. 

Pracodawcy wskazują na spadek liczby zleceń. Do tego dochodzą rosnące koszty paliwa, 
oraz rosnące koszty napraw. Natomiast w opinii przewoźników, ceny za usługi transportowe  
nie rosną, utrzymują się od kilku lat na stałym niskim poziomie. Wszystko to powoduje,  
że przedsiębiorcy realizują niemalże każde zlecenie transportowe, na granicy opłacalności. Taka  
sytuacja wykorzystywana jest przez spedytorów, którzy zlecają zadania przewozowe niemożliwe 
do zrealizowania bez naruszeń szeroko rozumianych przepisów o czasie pracy kierowców. 

Kierowcy niejednokrotnie chcą pracować dłużej i rezygnują z czasu wolnego. Wpływają na to 
systemy wynagrodzenia stosowane przez pracodawców, a faktyczna płaca kierowcy jest 
uzależniona od liczby przejechanych kilometrów. Kierowcy otrzymują często wynagrodzenie 
uzależnione od liczby przejechanych kilometrów, stawkę procentową od frachtu lub stałą ustaloną 
kwotę za konkretne wykonane zlecenie.  

Jedną z przyczyn naruszeń jest niewątpliwie problem właściwego przeszkolenia  
w omawianym zakresie. Nieznajomość przepisów rozporządzenia 561/2006 oraz dyrektyw 
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unijnych nie jest wyłącznie problemem przewoźników, ale również i chyba przede wszystkim 
kierowców i zarządzających transportem. Również osoby, które w sposób profesjonalny zajmują 
się zarządzaniem operacjami transportowymi u przewoźników drogowych, czyli menedżerowie 
transportu, mimo posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych powinni stale rozwijać swoją 
wiedzę w tym zakresie, aby być na bieżąco i móc w sposób odpowiedzialny monitorować pracę 
kierowców. Kierowcy jako pierwszy element w procesie łamania przepisów rozporządzenia 
561/2006, powinni w szczególności być poddawani szkoleniom wstępnym i cyklicznym 
szkoleniom przypominającym treść przepisów i ich praktyczne zastosowanie, a także skutki ich 
naruszania. 

Naruszenia w zakresie czasu prowadzenia pojazdu, czasu przerw i czasu odpoczynku 
kierowców stwierdzono w 40 skontrolowanych podmiotach. Łączna wysokość nałożonych kar  
w roku 2022 jest wysoka – 106 950,00 zł. – i utrzymuje się, porównując do lat poprzednich, stale 
na wysokim poziomie.   

Wysokość nakładanych kar nie maleje mimo widocznego wzrostu świadomości prawnej 
przedsiębiorców oraz powstawania w firmach transportowych struktur zarządzających 
transportem. Powyższe jest realizowane najczęściej przez wyspecjalizowane podmioty 
zewnętrzne na zasadzie umów o świadczenie usług w tym zakresie jak i zdobywanie przez osoby 
zarządzające transportem certyfikatu kompetencji zawodowych. Powinno mieć to znaczący wpływ 
na poprawę stanu przestrzegania prawa w omawianym zakresie. Wysokości kar nakładanych 
przez inspektorów pracy nie potwierdzają powyższych założeń. 

Skala naruszeń stwierdzonych podczas kontroli prowadzonych przez Okręgowy inspektorat 
Pracy w Warszawie w przedmiotowym zakresie budzi zaniepokojenie, ponieważ naruszenie 
przepisów z zakresu czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw oraz czasu pracy 
kierowców, rzutuje nie tylko na bezpieczeństwo kierowców i pasażerów pojazdów, ale również na 
bezpieczeństwo innych użytkowników dróg.  
Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczą trzech obszarów: 

• niezapewnienia  odpoczynku dobowego,  
• niezapewnienia wymaganej przerwy przy prowadzeniu pojazdu przez okres dłuższy niż 

4,5 godziny,  
• nieprzestrzegania limitu dziennego czasu jazdy, 
Coraz częściej obserwujemy też naruszenia dotyczące niezapewnienia odpoczynku 

tygodniowego, a także przekroczenia dobowego 10-godzinnego czasu pracy przy wykonywaniu 
pracy w porze nocnej. 

Należy też dążyć do efektywniejszego egzekwowania respektowania prawa, w tym przede 
wszystkim w zakresie przestrzegania czasu jazdy i czasu postoju oraz obowiązkowych przerw  
i czasu odpoczynku kierowców poprzez wzmożone kontrole w powyższym zakresie. 

Przewoźnicy stosują często systemy wynagrodzenia, gdzie rzeczywista płaca kierowcy jest 
uzależniona od liczby przejechanych kilometrów. Kierowcy otrzymują wynagrodzenie uzależnione 
od liczby przejechanych kilometrów, obliczone procentowo od frachtu lub stałą ustaloną kwotę  
za konkretne wykonane zlecenia. To wszystko sprawia, że kierowca jest zainteresowany 
przejechaniem jak najwięcej kilometrów w jak najkrótszym czasie, a tym samym wykonaniem jak 
najwięcej zleceń. 

Powyższe praktyki uległy w wielu przypadkach zmianie, ponieważ polskie firmy drogowego 
transportu międzynarodowego od 02.02.2022 r. musiały znacznie podnieść kwoty wypłacanego 
wynagrodzenia (tracąc przy tym ważny atut konkurencyjności na rynku unijnym). Jest  
to spowodowane wejściem w życie od w/w daty zmian wynikających z Pakietu Mobilności. 
Wzrosły koszty wynagrodzeń pracowników - poniesione przez pracodawców – w związku  
z wprowadzonymi zmianami krajowych przepisów, tj. nowelizacją ustawy o transporcie drogowym 
oraz ustawy o czasie pracy kierowców.  

Pakiet Mobilności wprowadził m. in. zmiany, zgodnie z którymi od lutego 2022 r. kierowcy  
w transporcie międzynarodowym mają być traktowani jak pracownicy delegowani (realizujący 
przewozy cross – trade oraz kabotaż), a nie jak pracownicy w podróży służbowej. To pociąga 
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ważne konsekwencje. Kierowca delegowany do pracy w państwie przyjmującym musi otrzymać 
wynagrodzenie w takiej samej wysokości, w jakiej otrzymuje je miejscowy pracownik zatrudniony 
na analogicznym stanowisku pracy. Ponadto polscy przedsiębiorcy nie mogą zaliczać na poczet 
zagranicznej pensji, wypłacanych na podstawie polskiego, prawa diet i ryczałtów za nocleg. Skutki 
przyjętego i obowiązującego Pakietu Mobilności uderzają, co da się już zaobserwować,  
w konsumentów zachodnich - transport po prostu drożeje. Zmniejsza się konkurencja, 
a przewoźnicy z Europy środkowo-wschodniej w tym polscy przewoźnicy żądają wyższych 
stawek.  

Wprowadzone zostały zmiany, z których wynika, że z wynagrodzenia przed oskładkowaniem 
odliczana jest kwota diety za podróż służbową za każdy dzień pracy za granicą (nie więcej niż  
do kwoty przeciętnego wynagrodzenia), a z podstawy opodatkowania 30 proc. diet za każdy dzień 
takiej pracy. W praktyce oznacza to, że przewoźnicy opłacają składki za kierowcę liczone  
od przeciętnego wynagrodzenia oraz obniżony podatek liczony od pomniejszonej podstawy. 
Przeciętne wynagrodzenie w 2022 r. wynosiło 5 922,00 zł. brutto. 

Wprowadzone zmiany wydają się być zbyt skomplikowanym rozwiązaniem, jednak na ocenę 
funkcjonowania tych przepisów należy poczekać i dokonać takiej oceny z perspektywy czasu.  

Bardzo ważnym było wprowadzenie pierwszych zmian wynikających z Pakietu Mobilności  
w 2020 r., omówione powyżej zmiany obowiązujące od 2 lutego 2022 r. oraz zmiany które to będą 
wprowadzane sukcesywnie także w kolejnych latach.  
Zwolennicy nowych rozwiązań wskazują na płynące z nich korzyści: 

• dostosowanie stawek dla kierowców do warunków obowiązujących w Europie Zachodniej, 
• zapewnienie kierowcy regularnych powrotów do domu, 
• uelastycznienie odbierania odpoczynków dziennych i tygodniowych, 
• szybsze powroty z trasy dzięki możliwości przedłużenia o godzinę dziennego lub 

tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, 
• wypchnięcie z rynku nieuczciwej konkurencji – głównie dzięki zmianom w systemie 

kontroli czasu pracy kierowców. 
Wszystkie wymienione argumenty wydają się świadczyć na korzyść wprowadzanych zmian.  
Jedną ze zmian wynikającą z Pakietu Mobilności jest obowiązek wyposażenia busów  
w tachografy. Stanie się to faktem dopiero od połowy 2026 r. Wszystkie pojazdy od 2,5 do 3,5 t 
dmc, wykonujące transport drogowy, będą musiały posiadać inteligentne tachografy cyfrowe. 

* 
4. Edukacja - przestrzeganie przepisów prawnej ochr ony pracy 

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Warszawie realizując temat – Edukacja – przestrzeganie przepisów prawa pracy przeprowadzili 
7 kontroli. Kontrolą objęto placówki oświatowe, dla których organami prowadzącymi są jednostki 
samorządu terytorialnego – urzędy miasta lub urzędy gminy.  

Łączna liczba pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych objętych kontrolą 
tematyczną wyniosła 361 osób, w tym: 296 kobiety. 

W skontrolowanych placówkach tylko 3 osoby świadczyły pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej (pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni jako pomoc nauczyciela). 

W placówkach objętych kontrolą działają struktury związkowe Związku Nauczycielstwa 
Polskiego i NSZZ „Solidarność”. 
Skontrolowano: 

• 1 publiczny zespół szkół łączący przedszkole i szkołę podstawową, 
• 5 publicznych szkół podstawowych, 
• 1 publiczna szkoła ponadpodstawowa – liceum ogólnokształcące. 
Pracownicy pedagogiczni w większości przypadków zatrudniani są na podstawie umów  

o pracę zawartych na czas nieokreślony i na podstawie mianowania. Zatrudnienie na czas 
określony następuje w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania  
(na część etatu) lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela. 
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Rozwiązywanie pracowniczych stosunków pracy z nauczycielami odbywa się zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i procedurami. W kontrolowanych podmiotach nie stwierdzono  
w tym zakresie nieprawidłowości. Należy również zauważyć, że ruch kadrowy wynikający  
z art. 20 Karty Nauczyciela w kontrolowanych jednostkach nie występował. 

W większości przepadków umowy o pracę ulegały rozwiązaniu z upływem czasu na jaki 
umowa o pracę była zawarta bądź na mocy porozumienia stron (przejście na emeryturę, zmiana 
pracodawcy). 

Przeprowadzone kontrole wykazały nieprawidłowości w zakresie: 
• niewypłacenia pracownikowi, za kwiecień 2021 roku, maj 2021 roku, czerwiec 2021 roku  

i październik 2021 roku, dodatku z tytułu trudnych i uciążliwych warunków pracy,  
• niewypłacania wynagrodzenia za pracę nauczycielom w dniu nawiązania pracowniczego 

stosunku pracy, 
• niewypłacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w dniu rozwiązania 

umowy o pracę,  
• niewypłacenia 3 pracownicom dodatku motywacyjnego za okres odpowiednio:  

2 pracownicom za 12 miesięcy i 1 pracownicy za 6 miesięcy,  
• zaniżenie 2 nauczycielom stażystom wynagrodzenia za pracę za 2 kolejne miesiące 

(wypłacenie wynagrodzenia w wysokości niższej niż minimalne wynagrodzenie), 
• nieterminowe wypłacenie wynagrodzenia nauczycielom,  
• rozliczanie godzin ponadwymiarowych w okresach tygodniowych a nie miesięcznych,  

co jest niezgodne z art.39 ust.4 Karty Nauczyciela. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do pracodawców skierowano 8 wniosków 

w wystąpieniach, wnioski dotyczyły 11 osób. 
W wyniku przeprowadzonych kontroli u 7 pracodawców stwierdzono nieprawidłowości  

w zakresie prawnej ochrony pracy. 
Najwięcej nieprawidłowości występowało przy wypłacie wynagrodzenia i innych należności ze 
stosunku pracy, dotyczące stosunku pracy nauczycieli oraz zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych.  

Zdaniem kontrolujących głównymi przyczynami stwierdzonych naruszeń była: 
• nieznajomość przepisów prawa pracy, w szczególności Kodeksu pracy oraz brak szkoleń 

pozwalających na posiadanie aktualnej wiedzy, 
• błędna interpretacja obowiązujących przepisów, 
• mnogość obowiązków dyrektorów placówek oświatowych wynikających z innych 

przepisów – przepisów prawa oświatowego, przepisów sanitarnych, przepisów  
przeciw pożarowych, 

• trudności organizacyjne w zakresie wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw za ostatni tydzień danego miesiąca, 

• brak wykwalifikowanej kadry zajmującej się sprawami kadrowo-finansowymi czy też 
przekazanie spraw kadrowo-finansowych do wydzielonych jednostek zorganizowanych  
przy organach prowadzących placówkę, co skutkuje brakiem w placówce oświatowej 
osoby kompetentnej w tym przedmiocie, mogącej odciążyć dyrektora placówki  
i dopilnować niektórych spraw pracowniczych. 

Kontrole przeprowadzone w 2022 roku w ramach realizacji tematu wykazały ponadto,  
że naruszenia prawa pracy dotyczyły opracowanych przepisów wewnątrzzakładowych 
(regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania), braku działań dotyczących przeciwdziałania 
mobbingowi (brak procedur antymobbingowych, stosownych szkoleń w tym zakresie). 
Stwierdzono także naruszenia przepisów bhp w zakresie dotyczącym braku szkoleń w zakresie 
bhp i profilaktycznych badań lekarskich, spowodowanych szukaniem oszczędnościami 
finansowych przez organ prowadzący, czy też nieprawidłowości dotyczących ryzyka zawodowego 
(brak oceny ryzyka zawodowego czy też jego aktualizacji, nieinformowanie pracowników o ryzyku 
zawodowym), co też po części wynika z oszczędności finansowych. 
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W trakcie kontroli przeprowadzonych w ramach realizacji tematu stwierdzono dwa 
wykroczenia – w jednej placówce gdzie zaniżono dwóm nauczycielom stażystom wysokość 
wynagrodzenia za pracę poniżej wynagrodzenia minimalnego i 3 pracownicom nie wypłacono 
dodatku motywacyjnego. Osoba odpowiedzialna – dyrektor szkoły został ukarany mandatem 
karnym w wysokości 1 000,00 zł za wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. 

Stwierdzone nieprawidłowości  powtarzają się co rok. Wynika to z szeregu obowiązków 
ciążących na dyrektorach placówek oświatowych dotyczących pracy dydaktycznej  
i wychowawczej placówek, brakiem lub niewystarczającą nieznajomością przepisów kodeksu 
pracy i przepisów Karty Nauczyciela, trudnościami interpretacyjnymi (np.: dotyczącymi naliczania 
odpisu na ZFŚS na pedagogicznych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia 
kompensacyjne) oraz często brakiem wykwalifikowanego personelu pomocniczego (obsługa 
finansowo-kadrowa cedowana jest na jednostki organizacyjne organów prowadzących bądź 
sekcje finansowe w jednostkach prowadzących, co wynika z szukania oszczędności przez organy 
prowadzące). 

Zdarza się też, że naruszenia przepisów wynikają określonych stanowisk i interpretacji 
organów prowadzących, na które dyrektorzy placówek oświatowych nie mają wpływu oraz 
niestety oszczędnościami finansowymi.  

Należy mieć nadzieję, że przynajmniej w kwestiach interpretacyjnych związanych z odpisem 
na fundusz socjalny, wątpliwości rozwiąże Uchwała SN z dnia 23.02.2022 roku sygn. akt III  
PZP 3/21, w której wskazano, że podstawę ustalenia wysokości odpisu na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych w odniesieniu do nauczycieli będących emerytami, rencistami albo 
nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne jest suma tych 
świadczeń pobieranych przez nich w ciągu roku.  

Wyniki kontroli i uzyskane efekty wskazują na potrzebę prowadzenia w kolejnych latach 
czynności kontrolnych w placówkach oświatowych w ramach realizacji zadań wynikających  
z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów 
prawa dotyczących wynagrodzeń. 

Przepis art. 39 ust. 4 Karty Nauczyciela stanowi,  że składniki wynagrodzenia, których 
wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie 
lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem 
ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu poprzedzającym ten dzień,  
a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być wypłacone w jednym  
z ostatnich pięciu dni miesiąca lub w dniu wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3. 
Realizacja godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw w ostatnim dniu miesiąca 
uniemożliwia pracodawcom terminowe wypłacenie nauczycielom wynagrodzenia z powyższych 
tytułów. Obecnie pracodawcy naliczają wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych 
zastępstw bez ostatniego tygodnia miesiąca, bądź wypłacają ten składnik z góry w pierwszym 
dniu następnego miesiąca, przyjmując okres rozliczeniowy 3, 4, 5 tygodniowy, gdy przepis 
stanowi o okresie miesięcznym. 

Zasadnym wskazana byłaby zmiana przepisów obowiązujących w zakresie dotyczącym 
okresu rozliczeniowego, co umożliwiłoby pracodawcom prawidłową realizację przepisów 
obowiązujących w tym zakresie. 

Kontrolami w dalszy ciągu należy objąć prawidłowość naliczania funduszu socjalnego  
od emerytów, rencistów i pobierających świadczenia kompensacyjne nauczycielskie.  

Kontrole w tym przedmiocie należałoby rozszerzyć na zagadnienia dotyczące uzgadniania 
przyznawanych świadczeń socjalnych z organizacjami związkowymi działającym w placówce oraz 
przyznawania świadczeń uprawnionym z uwzględnieniem ich sytuacji materialnej, rodzinnej  
i finansowej. 

* 
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5. Przestrzeganie przepisów dot. pracowniczych planów  kapitałowych  

Realizując temat nr 218 programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2022r.  
w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, przeprowadzono łącznie: 28 kontroli  
u pracodawców, w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r.  
o pracowniczych planach kapitałowych. W powyższej liczbie przeprowadzono również 7 kontroli 
zainicjowanych skargą w obszarze ustawy o PPK, co stanowi 25% całkowitej liczby 
przeprowadzonych postępowań. Jest to wyraźna tendencja wzrostowa w stosunku do roku 2021, 
gdy na terenie OIP Warszawa nie przeprowadzono żadnej kontroli skargowej ww. zakresie. 
Podział kontroli ze względu na liczbę osób zatrudnionych oraz tym samym wdrożenie 
pracowniczych planów kapitałowych przedstawia się następująco: 
1. Podmioty zatrudniające 250 osób i więcej. 

W powyższym zakresie wielkości zatrudnienia przeprowadzono 7 kontroli.  
W skontrolowanych podmiotach zatrudnionych było łącznie 8.036 osób, na podstawie umów  
o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Wszystkie skontrolowane podmioty spełniały limit 
zatrudnienia wynoszący co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. Kontrole 
zostały przeprowadzone w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą  w zakresie: 
obsługi technicznej sieci internetowej, ochrony osób i mienia, ubezpieczeń na życie, produkcji 
żywności, leasingu samochodów i maszyn, rozrywkowej oraz usług   w zakresie technicznego 
utrzymania budynków.    

2. Podmioty zatrudniające od 50 do 249 osób. 
We wskazanym przedziale zatrudnienia przeprowadzono 4 kontrole. W skontrolowanych 

podmiotach zatrudnionych było łącznie 597 osób, na podstawie umów o pracę oraz umów 
cywilnoprawnych.  Wszystkie skontrolowane podmioty spełniały limit zatrudnienia wynoszący  
co najmniej 50 osób według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. Skontrolowane podmioty 
prowadziły działalność w obszarze: lotów pasażerskich, produkcji cukierniczej, bankowości 
spółdzielczej oraz sprzedaży turbin wiatrowych.  

3. Podmioty zatrudniające od 20 do 49 osób. 
We wskazanym przedziale zatrudnienia przeprowadzono 4 kontrole. W skontrolowanych 

podmiotach zatrudnionych było łącznie 149 osób, na podstawie umów o pracę oraz 
cywilnoprawnych. Wszystkie skontrolowane podmioty spełniały limit zatrudnienia wynoszący  
co najmniej 20 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Prowadziły działalność w zakresie: 
placówek przedszkolnych, obsługi turystyki lotniczej, szkolnictwa policealnego.  

4. Kontrole w podmiotach zatrudniających do 20 osób oraz w jednostkach sektora finansów 
publicznych. 
We wskazanym przedziale zatrudnienia do 20 osób przeprowadzono 2 kontrole, łączna 

liczba zatrudnionych to 15 osób na podstawie umów o pracę oraz umów zlecenia. W jednostkach 
sektora finansów publicznych łącznie przeprowadzono 7 kontroli- stan zatrudnienia wyniósł 
łącznie 486 osób ( szkolnictwo podstawowe, administracja specjalna). Wszystkie skontrolowane 
podmioty zostały objęte obowiązkiem wdrożenia PPK najpóźniej do dnia 10 maja 2021 r., 
jednostki sektora finansów publicznych do dnia 10 kwietnia 2021 r. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli ustalono, że skontrolowane podmioty zawierały  
w wymaganych terminach umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK. 
Najczęstszą natomiast stwierdzaną nieprawidłowością było nie dopełnianie obowiązku 
dokonywania wpłat do PPK, w przewidzianym przepisami terminie. Wskazana nieprawidłowość 
występowała w podmiotach różnych branż oraz o różnej skali zatrudnienia. Przyczyny nie 
dokonywania wpłat do PPK z reguły związane były z przejściowymi trudnościami finansowymi 
kontrolowanych podmiotów. W pojedynczych przypadkach były to również przyczyny  
o charakterze organizacyjnym lub osobowym. Tytułem przykładu w podmiocie zatrudniającym 
powyżej 250 osób gdzie kontrola została zainicjowana skargą, m.in. w zakresie  
nie przekazywania wpłat na PPK (przerwa w przekazywaniu wpłat na PPK objęła okres  
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od 1.04.2021 do 28.02.2022 r.). W wyniku kontroli inspektor pracy stwierdził, że stan powyższy 
związany był ze zmianą pracodawcy dokonaną z dniem 1 kwietnia 2021 r. w trybie art. 231 
Kodeksu pracy oraz brakiem wiedzy i odpowiedniego doświadczenia osób zaangażowanych  
w cały proces po stronie nowego pracodawcy w zakresie m.in. przestrzegania przepisów ustawy  
o PPK. W trakcie kontroli Spółka podjęła rozmowy z instytucją finansową  z którą zawarto umowę 
o zarządzanie, których celem było rozwiązanie problemu wielomiesięcznej przerwy w zakresie 
przekazywania wpłat. W wyniku tych działań pracodawca podpisał z każdym z pracowników 
osobno porozumienie dotyczące zrekompensowania braku wpłat należnych składek pracodawcy 
na indywidualny rachunek pracownika w PPK. Szkoda, która powstała w związku  
z niedokonaniem wpłat w terminie, powinna zostać zrekompensowana uczestnikowi PPK  
na zasadach wynikających z kodeksu   cywilnego. Oznacza to, że zastosowanie znajdą tu m.in. 
przepisy dotyczące zapłaty odsetek za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego 
przez dłużnika (481 k.c.). Odsetki te, sfinansowane przez pracodawcę, powinny zostać naliczone 
od niedokonanych w terminie wpłat do PPK, także tych finansowanych przez uczestnika PPK,  
za czas ich opóźnienia. Odsetek tych nie można przekazać na rachunek uczestnika PPK  
w instytucji finansowej. W związku  z powyższymi ustaleniami inspektor pracy wszczął 
postępowanie wykroczeniowe na podstawie art. 107 pkt 2 ustawy o PPK, w związku  
z nie dopełnieniem obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie. 

W kolejnym podmiocie zatrudniającym 73 pracowników postępowania kontrolne w zakresie 
PPK zostało wszczęte w związku ze skargą byłego pracownika, który sformułował zarzut,  
iż pracodawca naliczał i pobierał wpłaty na PPK, natomiast nie przekazywał ich do wybranej 
instytucji finansowej. W trakcie kontroli inspektor pracy stwierdził, że brak wpłaty na PPK dotyczył 
4 byłych pracowników ( w tym skarżącej) za różne okresy roku 2021 i 2022 r. W związku  
z powyższymi ustaleniami inspektor pracy wszczął postępowanie wykroczeniowe na podstawie 
art. 107 pkt 2 ustawy o PPK.  

W innym dużym podmiocie zatrudniającym w skali kraju na dzień kontroli 1187 osób, kontrola 
została zainicjowana skargą w zakresie PPK w związku z naliczeniem wpłat na PPK pomimo 
rezygnacji uczestnika-pracownika. W toku kontroli ustalono, że pracodawca tłumaczył stan 
powyższy rozbudowaną strukturą organizacyjną (salony sprzedaży na terenie całego kraju) oraz 
nieterminowym poinformowaniem służb księgowym odpowiedzialnych na naliczanie 
wynagrodzeń. W trakcie kontroli został przywrócony stan zgodny z prawem.  

W podmiocie zajmującym się kształceniem osób dorosłych inspektor pracy prowadził 
czynności kontrolne w związku ze skargą byłego pracownika. Przedmiotem skargi było m.in.  
nie terminowe dokonywanie wpłat na PPK. W toku kontroli potwierdzono powyższą 
nieprawidłowość, inspektor pracy zastosował sankcję mandatową w związku z art. 107 pkt 2 
ustawy o PPK.  

Kolejna kontrola skargowa w obszarze PPK dotyczyła stowarzyszenia, w trakcie 
postępowania inspektor pracy ustalił, że na 10 osób pracujących jedna osoba nie złożyła 
deklaracji o rezygnacji z PPK. Pracodawca zawarł umowę o prowadzenie jednak nie odprowadzał 
wpłat na PPK, wszystkie wpłaty zostały dokonane po ustawowym terminie w trakcie trwania 
kontroli. Inspektor pracy w trakcie kontroli uzyskał wyjaśnienie, że osoba odpowiedzialna  
za obsługę księgową stowarzyszenia nieprawidłowo zinterpretowała przepisy ustawy o PPK.  
W związku z tak ustalonym stanem faktycznym, wszczęto postepowanie wykroczeniowe  
na podstawie art. 107 pkt 2 ustawy.      

Ogólne wyniki dotyczące przystąpienia do PPK w zakresie czterech grup podmiotów 
prowadzą do wniosku, że najsłabszym poparciem, ta forma oszczędzania spotyka się w mikro 
przedsiębiorstwach, gdzie często wszyscy pracownicy składają oświadczenia o rezygnacji z PPK 
oraz w jednostkach sektora finansów publicznych, gdzie poparcie dla programu występuje na 
śladowym poziomie.    
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W zakresie dokonywania wpłat na PPK ustalono, że wszystkie podmioty zatrudniające 
dokonują wpłat  w  podstawowej wysokości określonej przez ustawę (1,5 % dla podmiotów 
zatrudniających). Nie stwierdzono również zwiększenia wysokości wpłat finansowanych przez 
uczestników PPK (dokonywano wpłat podstawowych w wysokości: 2% wynagrodzenia). 

W wyniku przeprowadzonych kontroli, w temacie przestrzegania przepisów dotyczących 
pracowniczych planów kapitałowych, inspektorzy pracy w czterech przypadkach wszczynali 
postępowanie wykroczeniowe, wszystkie postępowania zostały zakończone sankcją mandatową. 
W związku ze zmianą w ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy wprowadzonych ustawą  
z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich  
w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079) nadano Państwowej Inspekcji 
Pracy uprawnienia do ścigania wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych  
do rezygnacji z oszczędzania w PPK (art. 108 ustawy o PPK). Rozszerzono tym samym 
wcześniejszy katalog wykroczeń określonych w art. 106 i 107 ustawy o PPK. Wszczynane 
postępowania wykroczeniowe przez inspektorów pracy OIP w Warszawie określone w ustawie  
o PPK nie dotyczyły jednak dyspozycji art. 108 ww. ustawy.  Stwierdzone naruszenia odnosiły się 
do niedokonania w terminie wpłat na PPK (art. 28 ustawy o PPK). W stosunku do lat ubiegłych 
zmienił się zakres nieprawidłowości w obszarze PPK, który wcześniej związany był w głównej 
mierze z niezawieraniem w terminie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. W roku 2022 
nieprawidłowości dotyczyły już wyłącznie nieterminowego przekazywania wpłat na PPK. Stan 
powyższy na kanwie skontrolowanych podmiotów, wynikał najczęściej z nieznajomości  
lub z niewłaściwej interpretacji przepisów, skomplikowanej struktury organizacyjnej podmiotu 
kontrolowanego (komunikacji z osobami odpowiedzialnymi za sprawy księgowe), zmiany 
pracodawcy w trybie art. 231 Kp.  

Dokonując oceny przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w aspekcie 
kontroli ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, należy zwrócić uwagę na bardzo ograniczony 
zakres działania organów PIP. Rola inspektora  pracy została ograniczona do sankcjonowania 
wykroczeń w zakresie art. 106-108 ustawy o PPK, bez możliwości kierowania środków 
pokontrolnych w postaci wystąpienia. Inspektor pracy stwierdzając naruszenia określonych 
przepisów ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie ma 
możliwości, w  zakresie kompetencji ustawy o PIP, przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 
Innym praktycznym problemem na gruncie ustawy są wątpliwości interpretacyjne dotyczące 
sankcjonowania wykroczenia z art. 106 oraz art. 108 ustawy o PPK,  wątpliwości budzi użyte  
w tych przepisach określenie ,,fundusz wynagrodzeń”,  w ustawie brak jest legalnej definicji 
terminu „fundusz wynagrodzeń”, co powoduje, że ustalenie wysokości grzywny grożącej 
podmiotowi zatrudniającemu może być utrudnione. Wydaje się, że nadal aktualnym i ważnym 
postulatem jest sygnalizowanie większej współpracy pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju S.A. 
a organami Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie różnych aspektów związanych  
z przestrzeganiem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(zgodnie z obowiązkami Polskiego Funduszu Rozwoju określonymi w dyspozycji art. 8 ust. 5 i 6 
ustawy o PPK). Należy również zauważyć, że ustawa o pracowniczych planach kapitałowych jest 
zasadniczo regulacją odnoszącą się do zabezpieczenia społecznego pracowników  
i funkcjonowania rynku kapitałowego, nie przekłada się tym samym bezpośrednio na treść 
stosunku pracy. Do rozważenia pozostaje nadal możliwość przekazania kompetencji nadzorczo  
– kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy wyspecjalizowanym instytucjom  
z zakresu nadzoru finansowego. 

* 

6. Przestrzeganie przepisów dotycz ących zatrudniania młodocianych oraz 
zatrudniania dzieci do lat 16  

Realizując temat  „Przestrzeganie przepisów prawa pracy dotyczących zatrudniania 
młodocianych” inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2022 r. 
przeprowadzili łącznie 13 kontroli w 13 zakładach pracy. Kontrolowane zakłady pracy zatrudniały 
ogółem 34 młodocianych. Kontrolowani pracodawcy prowadzili działalność w zakresie: handlu, 
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usług fryzjerskich, produkcji pieczywa i wyrobów cukierniczych, usług gastronomicznych, naprawy 
samochodów oraz usług budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Kontrolowano 
zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy młodocianych, jak również zagadnienia 
technicznego bezpieczeństwa pracy młodocianych. 

Stwierdzane przez inspektorów nieprawidłowości w trakcie przeprowadzonych kontroli  
w 2022 r. dotyczących zatrudniania młodocianych dotyczyły wielu obszarów, zarówno tych 
dotyczących prawnej ochrony pracy, jak i technicznego bezpieczeństwa pracy. Z zakresu prawnej 
ochrony pracy często stwierdzano nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji czasu pracy. 
Stwierdzano również naruszenia czasu pracy pracowników młodocianych, nie wypłacenie 
wynagrodzenia za pracę, nie wypłacenie części wynagrodzenia za pracę, nie wydania świadectwa 
pracy, nie opracowanie programu praktycznej nauki zawodu, nieprawidłowości w prowadzeniu akt 
osobowych, nieprawidłowości w treści samych umów o pracę i treści wydawanych świadectw 
pracy. Jednakże najczęściej stwierdzoną przez inspektorów nieprawidłowością w 2022 r. 
stanowiło: nie udzielanie przedstawicielowi ustawowemu młodocianego informacji o ryzyku 
zawodowym oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami oraz brak wykazów stanowisk i rodzajów 
prac wzbronionych pracownikom młodocianym. Zaobserwowano liczne nieprawidłowości  
z obszaru technicznego bezpieczeństwa pracy. Inspektorzy pracy wykazali dopuszczanie  
do pracy pracowników młodocianych bez wstępnych badań lekarskich z zakresu profilaktyki,  
bez szkoleń wstępnych z zakresu bhp, brak oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy  
na których byli zatrudnieni młodociani, ale również naruszenia stanu technicznego 
bezpieczeństwa pracy w pomieszczeniach pracy w których wykonywali pracę. 

W następstwie przeprowadzonych kontroli, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami 
dotyczącymi zatrudniania pracowników młodocianych, inspektorzy pracy skierowali do podmiotów 
kontrolowanych: 

• 12 wystąpień obejmujących 53 wnioski, które dotyczyły swoim zakresem pracowników 
młodocianych, 

• 8 nakazów na piśmie zawierających 37 decyzji, które dotyczyły swoim zakresem 
pracowników młodocianych.  

Konsekwencją stwierdzenia przez inspektorów pracy popełnienia wykroczeń związanych  
z nieprzestrzeganiem prawa pracy dotyczącego zatrudniania młodocianych, nałożono 3 mandaty 
karne na łączną kwotę 4 500,00 zł oraz zastosowano 2 środki oddziaływania wychowawczego.  

Przyczyny/źródła opisanych powyżej nieprawidłowości można rozgraniczyć na dwa obszary, 
jeden to brak fachowej obsługi kadrowej i służb bezpieczeństwa i higieny pracy, drugi to 
lekceważenie przepisów prawa pracy.  

W roku 2022 r. zaobserwowano lekceważenie powszechnie znanych pracodawcom 
przepisów prawa pracy, dotyczy to w szczególności dopuszczania do pracy bez szkoleń 
wstępnych z zakresu bhp – instruktażu ogólnego i stanowiskowego, bez wstępnych badań 
lekarskich z zakresu profilaktyki zdrowia, braku wypłaty wynagrodzenia, w tym w prawidłowej 
wysokości, nie prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy młodocianego.   

Brak fachowej obsługi kadrowej i służb bezpieczeństwa i higieny pracy jest jedną  
z podstawowych przyczyn stwierdzonych naruszeń. Mając powyższe na uwadze, szczególnie 
ważne jest podejmowanie przez Okręgowe Inspektoraty Pracy działań o charakterze 
prewencyjnym, szczególnie w segmencie tzw. małych pracodawców. 

Zatrudnianie młodocianych jest niezwykle ważne społecznie, wskazanym byłoby podjęcie 
działań legislacyjnych zmierzających do nałożenia na pracodawców lub inne jednostki 
posiadające wiedzę na temat zatrudniania młodocianych obowiązku informowania Państwowej 
Inspekcji Pracy o fakcie zatrudniania młodocianych. 
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Wydawanie zezwole ń na wykonywanie pracy lub innych zaj ęć zarobkowych przez dzieci  
do 16 roku życia 

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpływały 
wnioski o wydanie zgody na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci do lat 
16 (wpływały również pisma wycofujące złożone wcześniej wnioski o wydanie takiej zgody lub 
uzupełniające braki w złożonych wnioskach). W okresie wskazanym powyżej zarejestrowano 
1 788 wniosków, zaś wydanych zostało 1 699 decyzji zezwalających na wykonywanie pracy lub 
innych zajęć zarobkowych przez dziecko (nie wydano żadnej decyzji w sprawie odmowy wydania 
zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko).  
W 68 przypadkach wnioski w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych 
zajęć zarobkowych przez dziecko zostały wycofane przez wnioskodawców. W 2022 roku nie 
odnotowano przypadku wycofania przez jedną ze stron uprzednio wydanej decyzji. W czterech 
przypadkach inspektor pracy, pomimo tego, że wnioskodawca złożył wniosek, nie wydał decyzji 
zezwalającej na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych, ponieważ zgłoszone  
we wnioskach dzieci miały już ukończone szesnaście lat. W ośmiu przypadkach inspektor pracy 
nie wydał decyzji pozytywnej i pozostawił sprawę bez rozpoznania. Spowodowane było to faktem 
nieuzupełnienia w wyznaczonym terminie braków formalnych. W trzech przypadkach wniosek  
o w sprawie wydania zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez 
dziecko został złożony przez rodzica dziecka, nie zaś przez agencję do tego uprawnioną w myśl 
art. 3045 Kodeksu pracy. W trzech sytuacjach wniosek został złożony i zarejestrowany w sytuacji, 
gdy decyzja została wydana w 2021 roku i miała moc wiążącą.  

W związku ze skierowanymi do Okręgowego inspektoratu Pracy w Warszawie wnioskami  
o wydanie zgody na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci do lat 16, 
inspektorzy pracy podejmowali czynności kontrolne związane z wydaniem decyzji w sprawie 
wydania zezwolenia na wykonywanie pracy / innych zajęć zarobkowych przez dziecko. 
Przeprowadzono 82 kontrole w podmiotach wnioskujących o wydanie zezwoleń. W związku  
z podjętymi czynnościami kontrolnymi, a także po przeprowadzeniu analizy przedłożonych 
dokumentów ustalono, że  zajęcia zarobkowe dzieci w głównej mierze polegają na: 

• odegraniu ról głównych i epizodycznych (w tym taniec, śpiew, role mówione)  
w przedstawieniach teatralnych przez dzieci, 

• na wcieleniu się w postacie/role dzieci biorących udziału w serialach, filmach  
(główni bohaterowie, role epizodyczne), 

• statystowaniu w serialach, filmach fabularnych, 
• udział w filmach reklamowych, sesjach zdjęciowych. 

Dla części dzieci wydano więcej niż jedną decyzję, zezwolenie na podstawie różnych 
wniosków obejmujących różne projekty lub kolejne okresy wykonywania przez dzieci tych samych 
zająć zarobkowych. Zdarzały się również sytuacje występowania o zezwolenie na wykonywanie 
pracy lub zajęć zarobkowych dla jednego dziecka przez różnych wnioskodawców. 

Przedkładane przez wnioskodawców dokumenty umożliwiły wydanie stosownych zezwoleń 
na wykonywanie pracy lub zajęć zarobkowych przez dzieci. 

* 
7. Kontrole sprawdzaj ące realizacj ę środków prawnych  

Inspektorzy pracy wobec podmiotów zlokalizowanych na terenie właściwości terytorialnej 
Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie podejmowali czynności kontrolne w zakresie 
sprawdzenia realizacji środków prawnych zastosowanych w wyniku uprzednich kontroli, tj.: decyzji 
i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji innych 
organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.  

W roku 2022 inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 1 127 kontrole sprawdzające realizację 
środków prawnych, obejmując czynnościami kontrolnymi 1 025 podmiotów. Kontrole w formie 
hybrydowej przeprowadzono w 187 przypadkach, a w formie zdalnej – 55. W stosunku do roku 
2021 przeprowadzono o 187 rekontroli więcej, a tym samym zwiększono ich liczbę o 19,9 %.  
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W takcie czynności kontrolnych sprawdzono ogółem 2 669 decyzji, ustalając niewykonanie 
bądź nieterminowe wykonanie 340 decyzji oraz zweryfikowano realizację 4 579 wniosków  
w wystąpieniach, ustalając brak wykonania w stosunku do 625 wniosków. Inspektorzy pracy  
w związku ze stwierdzeniem niewykonania 297 decyzji wydali łącznie 39 upomnienia. 

Porównując z danymi z roku 2021 wynika, że liczba wydanych upomnień spadła o 5 sztuk, 
przy jednoczesnym stwierdzeniu niewykonania 165 decyzji mniej w stosunku do roku 2021. 
Ponadto w odniesieniu do uprzedniego roku inspektorzy zweryfikowali o 127 decyzji mniej.   

Podjęte czynności uwidocznione w 1 127 kontrolach wskazały, iż inspektorzy pracy  
w przypadku 82 kontroli skierowali środki prawne, mające na celu zobligowanie pracodawców  
do realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy, co skutkuje 
współczynnikiem zastosowania środków prawnych na poziome ok. 7,3 % wobec zrealizowanych 
kontroli sprawdzających.  

Inspektorzy pracy w związku z naruszeniem art. 283 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) nałożyli łącznie 34 mandaty karne 
na łączną kwotę 46 450,00 zł, a w stosunku do roku 2021 łączna wysokość nałożonych kar 
grzywny uległa wzrostowi o 6 125,00 zł.  

Ponadto kontrolujący zastosowali 12 środków oddziaływania wychowawczego w postaci 
pouczeń, a w 3 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do sądu rejonowego.  

Reasumując, kontrole prowadzone przez inspektorów pracy w ramach właściwości 
terytorialnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przyczyniły się do poprawy 
skuteczności stosowanych środków prawnych, wywierając pozytywny skutek zarówno w postaci 
osiągania oczekiwanego stanu faktycznego, poziomu praworządności jak i budowania zaufania 
obywateli od organów Państwowej Inspekcji Pracy. 

*** 
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Jednym z podstawowych zadań prewencji, realizowanej na mocy zapisu ustawy  
o Państwowej Inspekcji Pracy, jest ograniczanie zagrożeń w środowisku pracy, a tym samym 
zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym poprzez przekazywanie wiedzy  
o bezpieczeństwie pracy, przekonywanie do zmiany zachowań oraz kształtowanie  
u pracodawców pożądanych postaw, skutkujących rzeczywistą poprawą warunków pracy. 
Zadanie to realizowane jest w formie systemowej poprzez tzw. „programy prewencyjne” 
skierowane do rożnych grup pracodawców, reprezentujących wybrane, ze względu  
na szczególną sytuację w zakresie ochrony pracy, branże. 

Działalność prewencyjna popularyzująca wiedzę z zakresu ochrony 

pracy, ujęta w rocznym planie PIP 

1. Kampania informacyjno-edukacyjna "Kształtowanie kultury bezpiecze ństwa w śród 
młodzie ży" 
Realizowany od roku 2006 program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” ma przede 

wszystkim na celu promocję tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy w edukacji szkół 
ponadpodstawowych oraz studentów, podniesienie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa 
pracy, w tym informowanie o rozwiązaniach prawnych zapewniających młodym ludziom 
wchodzącym na rynek pracy ochronę i bezpieczne warunki pracy. 

W związku z realizacją programu przekazano około 100 zaproszeń do dyrektorów szkół 
ponadpodstawowych przed początkiem roku 2021/2022 oraz kolejne 250 zaproszeń przed 
rozpoczęciem roku 2022/2023. Sytuacja epidemiczna spowodowana wirusem SARS-CoV-2, 
znacząco utrudniła realizację programu w roku szkolnym 2021/2022 oraz skutecznie zniechęciła 
część szkół do udziału w projekcie. Jednak dzięki ustabilizowaniu sytuacji epidemicznej, a także 
zwiększonej promocji programu, w roku szkolnym 2022/2023 odnotowaliśmy znaczący przyrost 
szkół biorących udział w programie. Do końca roku 2022 przyjęto zgłoszenia 32 szkół do 
programu „Kultura bezpieczeństwa”, z których zdecydowana większość zadeklarowała udział  
w konkursie dla młodzieży „Poznaj swoje prawa w pracy”. 
W związku z prowadzoną akcją informacyjną, która towarzyszyła realizacji programu,  
w siedzibach oddziałów OIP Warszawa zorganizowano dni otwarte podczas których udzielano 
porad prawnych i przekazywano wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy – dni zorganizowano 
przy współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowych Urzędów Pracy.  

  

Program cieszy się rosnącym zainteresowaniem i jest ważnym elementem w kształtowaniu 
wiedzy z zakresu prawa pracy wśród młodzieży, która stanowi bezpośrednie zaplecze 
potencjalnych pracobiorców jak i pracodawców. Potwierdza to prawie dwukrotny wzrost placówek 
biorących udział w programie w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego. Odnotować 
również należy bardzo duże zainteresowanie zajęciami z ekspertem Państwowej Inspekcji Pracy, 
co świadczy o atrakcyjności tego elementu programu dla szkół ponadpodstawowych. Dzięki takim 
spotkaniom uczniowie mogą uzyskać informacje z „pierwszej ręki” dotyczące tematyki prawa 
pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

* 
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2. Efektywne zarz ądzanie ryzykiem zawodowym 
Program prewencyjny „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym” jest nową propozycją 

dla przedsiębiorców. Służyć ma on podniesieniu poziomu wiedzy oraz praktycznych umiejętności 
pracodawców i przedstawicieli służb bezpieczeństwa i higieny pracy z zakładów pracy 
uczestniczących w programie i wsparciu merytorycznemu w procesie oceny ryzyka zawodowego, 
która jest tak ważna dla właściwego zaplanowania i organizacji pracy. 

Udział w programie prewencyjnym, zadeklarowało 66 pracodawców z branży produkcyjnej, 
handlowej, usługowej, transportowej oraz medycznej i oświatowej z czego 55 pracodawców 
odbyło szkolenia w roku 2022 i podjęło przegląd oceny ryzyka zawodowego. Większość z nich 
zgłosiła się do programu zachęcona przez inspektorów pracy prowadzących kontrole w ich 
firmach. Sześciu pracodawców o programie dowiedziało się za pośrednictwem oddziałów 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w 
Radomiu oraz Warszawie - Woli.  

* 
3. Działania w zakresie zmniejszania zagro żeń i eliminacja nieprawidłowo ści w mikro 

zakładach – program prewencyjny „Zdob ądź dyplom PIP” 
„Zdobądź dyplom PIP” – to program prewencyjny adresowany do najmniejszych 

pracodawców (zatrudniających do 20 pracowników). Jest on realizowany nieprzerwanie od 2000 
roku. W 2022 roku udział w programie zadeklarowało 51 pracodawców z branży produkcyjnej, 
handlowej, usługowej, transportowej oraz medycznej i oświatowej. Większość z zakładów zostało 
zgłoszonych do udziału w programie przez inspektorów pracy, którzy prowadzili w nich kontrole. 
Szkolenia dla uczestników odbywały się głównie w sposób zdalny za pośrednictwem aplikacji 
TEAMS. Odbyło się 7 takich szkoleń, w których wzięło udział 42 pracodawców bądź 
przedstawicieli pracodawców oraz jedno szkolenie stacjonarne, w którym udział wzięło pięciu 
pracodawców. 

 
Po odbyciu szkolenia pracodawcy podejmowali przegląd warunków pracy, w oparciu  

o udostępnioną listę kontrolną z komentarzem. Mogli skorzystać również pomocy i porady 
inspektora pracy. W roku 2022 zakończono pozytywnie 6 kontroli sprawdzających wyniki 
programu. Pozostałe kontrole są w toku lub zaplanowane zostały na kolejny okres. 

* 
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4. Działania prewencyjno - promocyjne w rolnictwie indywidualnym: „Szanuj życie! 
Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” 

W 2022 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie działaniami prewencyjnymi „Szanuj 
życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym - Rolnicy” objął 260 rolników indywidualnych: 

• przeprowadzono 124 wizytacje gospodarstw rolników indywidualnych i prac polowych 
w tym 96 wizytacji w XIX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, 

• w 11 szkoleniach, wykładach i prelekcjach uczestniczyło 99 rolników, 
• w 3 konkursach promujących bezpieczną pracę w gospodarstwie rolnych zarejestrowano 

łącznie 26 rolników. 
Rozpowszechniono ponad 2 tysiące broszur, ulotek i kart bhp dotyczących bezpiecznej pracy 

w rolnictwie indywidualnym. 
Podczas realizacji kampanii Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie ze względu  

na sytuację zagrożenia epidemiologicznego i trwającą epidemią Sars-Cov2 podejmował 
ograniczone działania polegające na współpracy z lokalnymi instytucjami związanymi  
z rolnictwem.  

W lipcu Andrzej Cegła Okręgowy Inspektor Pracy spotkał się z ks. kardynałem Kazimierzem 
Nyczem arcybiskupem Metropolitą Warszawskim w celu omówienia perspektywy współpracy  
z parafiami Archidiecezji Warszawskiej w propagowaniu postaw na rzecz bezpieczeństwa pracy  
i życia w gospodarstwach rolnych w roku 2023. Zgodnie z podjętymi ustaleniami wspólnie z kurią 
arcybiskupią w Warszawie, zorganizowane zostanie spotkanie szkoleniowe dla administratorów 
parafii zlokalizowanych na terenach wiejskich.  

 

Celem jest nawiązanie współpracy służącej upowszechnianiu wiedzy i kształtowaniu 
pożądanych postaw w dziedzinie ochrony pracy na wsi. Wynikiem współpracy będą, 
organizowane wspólnie z parafiami, spotkania służące popularyzacji zagadnień bezpieczeństwa 
rolników i dzieci z terenów wiejskich a także organizacja stoisk informacyjnych podczas 
parafialnych festynów i innych spotkań plenerowych wspólnot lokalnych. 

We wrześniu w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie odbyło się 
posiedzenie Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Rolnictwie Okręgowego Inspektora Pracy  
w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele KRUS, Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego oraz OSPS BHO Oddział Warszawa. 
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Należy pozytywnie ocenić współpracę z instytucjami pracującym na rzecz rolnictwa (Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Mazowiecką Izbą 
Rolniczą) oraz z lokalnymi mediami propagującymi w swoich audycjach problematykę rolną. 

Można stwierdzić zauważalną poprawę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  
w gospodarstwach indywidualnych, na co istotny wpływ ma przekazywanie rolnikom oraz uczniom 
(przyszłym rolnikom) na prowadzonych szkoleniach – podstawowej wiedzy z zakresu 
bezpieczeństwa i uświadomienie odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów i zasad bezpiecznej pracy. Lektura nawet tylko pobieżna przekazanych materiałów, 
uświadamia uczniom i rolnikom, jakie zagrożenia występują w rolnictwie.  

* 
5. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w mie jscu pracy 

Celem programu profilaktycznego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu 
pracy” jest rozpowszechnianie wiedzy na temat stresu i innych zagrożeń psychospołecznych 
funkcjonujących w środowisku pracy poprzez cykl szkoleń połączony z dystrybucją materiałów 
edukacyjno-informacyjnych. 

W roku 2022 obyły się szkolenia dla 9 podmiotów zakwalifikowanych do programu. 
Przeszkolonych zostało łącznie 400 osób. Pracownikom jak i pracodawcom przekazano poradniki 
opracowane przez psychologów na zlecenie Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące 
przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu, przeciążenia psychicznego, prewencji 
niepożądanych zjawisk w miejscu pracy – dyskryminacji oraz mobbingu. 

W formie otwartej – dla wszystkich zainteresowanych zorganizowano dwa ogólnodostępne 
webinary „Mobbing, dyskryminacja i molestowanie w miejscu pracy”, które odbyły 12 i 15 lipca 
2022 r. Uczestniczyła w nich rekordowa liczba słuchaczy – przeszło 300 osób. 

Problem zdrowia psychicznego w pracy jest coraz lepiej rozumiany i brany pod uwagę  
w budowaniu efektywnego, zrównoważonego biznesu, kształtowaniu bezpiecznego  
i higienicznego środowiska pracy. Pandemia COVID-19, praca zdalna, praca w izolacji od zespołu 
ludzkiego, pogłębiła i wysunęła na plan pierwszy zagadnienie identyfikacji ryzyk 
psychospołecznych i stosowania odpowiednich środków profilaktycznych służących wspieraniu 
dobrostanu psychicznego w miejscu pracy. Dlatego, w związku z rosnącym zapotrzebowaniem 
społecznym, 2 czerwca 2022 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie wraz z Fundacją 
Kultury Bezpieczeństwa i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP 
zorganizował konferencję "Wellbeing i zdrowie psychiczne jako filary zarządzania 
przedsiębiorstwem". Wydarzenie miało być inspiracją dla biznesu, służyć popularyzacji 
dostępnych już narzędzi, "dobrych praktyk" z zakładów pracy. Konferencja poświęcona była 
diagnozie sytuacji w zakładach pracy, przeglądowi istniejących rozwiązań oraz dyskusji między 
przedstawicielami biznesu i nauki. Uczestnicy konferencji rozmawiali o rozwiązaniach 
systemowych dla firm jak również zagrożeniach w wymiarze jednostkowym, takich jak wypalenie 
zawodowe oraz osiąganie równowagi psychicznej i właściwej dynamiki psychospołecznej  
w zespole. W wydarzeniu wzięło udział około 120 osób. 
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12 października 2022 roku w Kielcach odbyła się konferencja współorganizowana przez OIP 
Warszawa i OIP Kielce „Psychospołeczne przyczyny wypadków przy pracy”. Spotkanie świata 
nauki, inspektorów pracy i praktyków służyło odpowiedzi na pytania: „Jaka jest rola czynników 
psychospołecznych w powstawaniu zdarzeń niepożądanych w procesie pracy? Czy można 
analizować przyczyny wypadków przy pracy, uwzględniając te czynniki? Jak dyspozycja 
psychofizyczna wpływa na wydajność i bezpieczeństwo pracy? Czy można skutecznie zarządzać 
bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy?. 

 
* 

6. Konkursy Pa ństwowej Inspekcji Pracy promuj ące po żądane postawy w zakresie 
praworz ądno ści w stosunkach pracy oraz bezpieczn ą i higieniczn ą pracę 

Konkursy promujące pożądane postawy w zakresie praworządności w stosunkach pracy  
oraz bezpieczeństwie i higieny pracy organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy, to jeden 
ze sposobów zwiększania świadomości w społeczeństwie oraz wśród pracowników, w sferze 
dbania o organizację bezpiecznych stanowisk pracy, usankcjonowanych obowiązującymi 
przepisami.  

W 2022 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie zajął się organizacją 
i przeprowadzeniem konkursów adresowanych do różnych grup odbiorców. 
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a) Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecz nej” 

W 2022 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie przeprowadził XXIX edycję konkursu 
związanego z promowaniem ponadstandardowych postaw w zakresie przestrzegania przez 
pracodawców przepisów prawa pracy w tym przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy pt.: „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej”. 

Do konkursu przystąpiło 12 przedsiębiorców, którzy zadeklarowali swój udział i przesłali 
wymaganą regulaminem dokumentację potwierdzającą spełnienie kryteriów określonych  
w regulaminie konkursu – edycja XXIX. Inspektorzy pracy przeprowadzili kontrole audytowe 
mające na celu dokonanie ustaleń w zakresie niezbędnym do wyłonienia laureatów. 
Na podstawie rekomendacji komisji konkursowej Andrzej Cegła Okręgowy Inspektor Pracy podjął 
decyzję o przyznaniu nagród: 
I kategoria – zakłady pracy do 49 zatrudnionych: 
1 miejsce:   Aurex LPG Sp. z o.o. z Kolonii Mrokowskiej  
2 miejsce:   Grupa Dekarska Kowalscy z Józefowa  
II kategoria – zakłady pracy od 50 do 249 zatrudnio nych: 
1 miejsce:   Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Babice z Babic  
2 miejsce, ex aequo:  A– Z Color Sp. z o.o. z Ostrołęki   

oraz FITT Polska Sp. z o.o. z Węgrowa  
3 miejsce, ex aequo:  Centrum Sportu Raszyn z Raszyna  

oraz Purrels Innovative z Józefowa  
III kategoria – zakłady pracy powy żej 249 zatrudnionych.  
1 miejsce:   Lear Corporation Poland II Sp. z o.o.  z Pruszkowa  
2 miejsce:   Coca– Cola HBC Polska Sp. z o.o.  filia w Radzyminie  
3 miejsce, ex aequo:  PW Krystian Sp. z o.o. z Przysuchy  

oraz Lotte Wedel Sp. z o.o. z Warszawy  
Wyró żniono :   PGE Energia Ciepła S.A. z Warszawy 
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Uroczyste rozdanie nagród w konkursie odbyło się 5 października w Hotelu Arche. Oprawę 
muzyczną finału zapewnił młodzieżowy zespół „Elektron”. 

 

Nagranie z wręczenia nagród oglądać można na kanale YouTube OIP Warszaw. Relacja  
z wydarzenia opublikowana została w „Tygodniku Solidarność” a także listopadowo-grudniowym 
numerze miesięcznika „Inspektor Pracy”. Jednocześnie w dniu wręczenia nagród przedstawiciele 
OIP Warszawa: Przemysław Worek i Paweł Rozowski – starsi inspektorzy pracy – wzięli udział  
w programie poświęconemu działalności prewencyjnej inspekcji pracy. 

O nagrodzonych wydano folder okolicznościowy „Najlepsi na Mazowszu”, który został 
przekazany laureatom, a także służy promocji konkursu na szczeblu regionalnym. Folder można 
obejrzeć w całości na stronie www.warszawa.pip.gov.pl w materiale dotyczącym finału konkursu. 

 

* 
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b) Konkurs z wiedzy o prawie pracy dla uczniów „Poz naj swoje prawa w pracy” 

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” odbywa się w szkołach, które uczestniczą  
w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”. Konkurs ma na celu popularyzację prawa 
pracy w grupie przyszłych pracowników i pracodawców. W roku 2022 wzięło w nim 15 szkół  
z województwa mazowieckiego.  
Główne nagrody w konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy” otrzymała trójka laureatów: 

• Anna Tokarska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Radomiu,  
ul. Uniwersytecka 6, 26-600 Radom, 

• Milena Woźniak z Zespołu Szkół nr 35 w Warszawie,  
ul. Żeromskiego 22/28, 01-831 Warszawa,  

• Mateusz Siok z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce,  
ul. Traugutta 10, 07-410 Ostrołęka.  

 

* 

c) Konkurs na najbardziej aktywnego społecznego ins pektora pracy 

Do konkursu na najbardziej aktywnego społecznego inspektora pracy w roku 2022 zgłoszono 
12 społecznych inspektorów. Pięciu z nich otrzymało miejsca na podium: 

I miejsce 

Pani Magdalena Leszczyńska  
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie Zentis Polska Sp. z o.o.  

II miejsce  

Pan Zbigniew Miszta  
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie Zakład Realizacji Przewozów R3 Mokotów 
Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 

Pan Dariusz Malinowski  
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie EON Polska Operations Sp. z o.o. 

III miejsce 

Pan Jan Paweł Bidziński  
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie Pit – Radwar S.A. 

Pan Karol Stencelewicz  
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy w firmie Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. 
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Wręczenie nagród obyło się podczas uroczystego finału konkursu 5 października w Hotelu 
Arche w Warszawie. Nagranie z wręczenia nagród oglądać można na kanale YouTube OIP 
Warszawa. Relacja z wydarzenia opublikowana została w „Tygodniku Solidarność” a także 
listopadowo-grudniowym numerze miesięcznika „Inspektor Pracy”.  

 

 

* 
d) Konkurs dla młodocianych pobieraj ących nauk ę w strukturach rzemiosła 

Podobnie jak w latach ubiegłych, na terenie właściwości terytorialnej Okręgowego 
Inspektoratu Pracy w Warszawie przeprowadzono konkursy wiedzy o prawie pracy, w tym 
bezpieczeństwie i higienie pracy wśród pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle. 

Konkurs przeprowadzono w dwóch turach we współpracy z Izbą Rzemieślniczą  
oraz Cechami Rzemiosł. 

Pierwsza tura została zorganizowana przy współpracy z Izbą Rzemiosła i Małej 
Przedsiębiorczości w Radomiu i odbyła się w siedzibie Izby w Radomiu. W konkursie wzięło 
udział 13 uczniów. W skład Komisji wchodzili przedstawiciele OIP Warszawa, w tym kierownik 
Oddziału PIP w Radomiu oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty i Izby Rzemiosła i Małej 
Przedsiębiorczości w Radomiu. Druga tura konkursu odbyła się w Warszawie i zorganizowana 
została przy współpracy z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie oraz 
Cechów Rzemiosł z Garwolina, Łukowa, Płocka, Siedlec, Pułtuska oraz Mińska Mazowieckiego 
pod hasłem „Bezpiecznie od Startu”. W konkursie wzięło udział 8 uczniów z zakładów 
rzemieślniczych wyłonionych wcześniej w eliminacjach. 
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W obydwu turach konkursu wyłoniono laureatów do udziału w etapie centralnym – wszyscy 
uczestnicy (21 osób) otrzymali nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy  
w Warszawie.  

Wieloletnie doświadczenie oraz dobra współpraca z organizacjami rzemieślniczymi  
w zakresie propagowania wśród pracowników młodocianych kanonów bezpiecznej pracy skutkuje 
stałym rozszerzaniem grona świadomych pracobiorców. Działania poprzedzające 
przeprowadzenie konkursów polegały m.in. na wymianie doświadczeń oraz udostępnianiu 
materiałów edukacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. 

* 
e) Konkurs „Buduj bezpiecznie” 

Do konkursu zgłoszono 7 inwestycji budowlanych. Na podstawie rekomendacji komisji 
Okręgowy Inspektor Pracy zdecydował o przyznaniu 3 nagród i dwóch wyróżnień specjalnych dla 
zgłoszonych budów: 
I miejsce – SKANSKA S.A. – budowa budynku biurowo-usługowego P-180  

(ul. Domaniewska/Puławska) 
II miejsce – ERBUD S.A. – 3 budynki wielorodzinne (ul. Szaserów i ul. Dynowska, Warszawa) 
III miejsce – Firma Budowlana ANTCZAK Marek Sp. z o.o. – budynek mieszkalny wielorodzinny 

(ul. Górna Droga, w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy) 
Wyróżnienia specjalne: 
ERBUD S.A. – budynek dydaktyczno-administracyjny (ul. Batorego 8, Warszawa) 
POLAQUA Sp. z o.o. – budowa drogi ekspresowej S-61. 

 

 



 
 Sprawozdanie z działalno ści Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie za 2022 r. 

165 
 

Wręczenie nagród obyło się podczas uroczystego finału konkursu 14 grudnia 2022 r.  
w Hotelu Arche w Warszawie podczas konferencji praktyków „Bezpieczna i ergonomiczna praca 
na wysokości – budownictwo i energetyka”. 

 

* 
f) „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 

Do XIX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne zgłosiło się 122 
gospodarstw (26 rolników odmówiło udziału i wycofało swój akces niejednokrotnie już w czasie 
wizytacji lub chwilę przed), w ramach 96 wizytacji wyłoniono zwycięzców regionalnej edycji a 
następnie Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Oddziału Regionalnego 
KRUS w Warszawie po przeprowadzeniu 6 wizytacji indywidualnych gospodarstw rolnych – 
laureatów etapów regionalnych wyłoniła zwycięzcę. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w 
województwie mazowieckim w 2022 roku uznano gospodarstwo Państwa Jadwigi i Wojciecha 
Kempisty z miejscowości Zaręby Leśne nr 12, gm. Zaręby Kościelne, powiat ostrowski. 
Gospodarstwo to zostało zakwalifikowane do centralnego etapu Konkursu. 

* 
7. Działania prewencyjno-promocyjne na rzecz wykony wania przez obywateli Ukrainy 

legalnej pracy na terytorium RP 

Realizowane w 2022 r. działania prewencyjne z zakresu legalności zatrudnienia 
cudzoziemców ukierunkowane były w szczególności na popularyzację zmian legislacyjnych  
w zakresie przepisów regulujących kwestie zatrudniania cudzoziemców zawartych przede 
wszystkim w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Począwszy od dnia 24 lutego 2022 roku 
pracownicy naszego Urzędu podjęli liczne działania związane z zapewnieniem pomocy prawnej 
uchodźcom wojennym z terytorium Ukrainy. Działania te ukierunkowane były dwutorowo. 
Dotyczyły  działalności szkoleniowej na rzecz podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom  
z terytorium Ukrainy (w szczególności w zakresie dotyczącym najnowszych przepisów 
dotyczących powierzania pracy obywatelom Ukrainy) oraz świadczenia poradnictwa prawnego na 
rzecz obywateli Ukrainy. W ramach naszej działalności należy wyróżnić następujące inicjatywy: 

Na przełomie marca i kwietnia a następnie we wrześniu i październiku 2022 r. 
zorganizowano 5 webinarów poświęconych nowym regulacjom prawnym dotyczącym powierzania 
pracy obywatelom Ukrainy zawartym  przepisach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Cieszyły się 
one dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. W każdym z nich uczestniczyło każdorazowo 
kilkudziesięciu pracodawców. 
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Inspektorzy pracy jako wykładowcy brali udział w wydarzeniach organizowanych przez 
partnerów instytucjonalnych i społecznych (głównie szkoleniach) w szczególności: 

• szkoleniach dla pracodawców których organizatorem był Urząd Pracy Miasta Stołecznego 
Warszawy i Prezydent Miasta Siedlce, 

• konferencji „Za przyszłość Waszą i Naszą”, której organizatorem był Samorząd Studentów 
Politechniki Warszawskiej.  

Łącznie w organizowanych szkoleniach wzięło udział 844 pracodawców oraz 10 przedsiębiorców 
nie będących pracodawcami. 

Drugim niezwykle ważnym aspektem działalności naszego Urzędu były działania związane 
ze świadczeniem pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy. Głównymi partnerami Inspekcji były  
jednostki samorządu terytorialnego (Urzędy Miast, Powiatowe Urzędy pracy). 

** 

Dodatkowe działania prewencyjne i informacyjne  

mające na celu popularyzację zagadnień dotyczących ochrony pracy 

Poza działaniami prewencyjnymi przewidywanymi w ogólnopolskim planie działania 
Państwowej Inspekcji Pracy, który realizowany jest przez wszystkie jednostki urzędu, 
przewidziano realizację zadań objętych strategią dla województwa mazowieckiego,  
w szczególności: 

• organizację konferencji, szkoleń, spotkań informacyjnych (łącznie 47 wydarzeń  
o charakterze otwartym), 

• organizację stoisk, punktów, wspólnych konsultacji we współpracy z partnerami 
instytucjonalnymi i społecznymi, 

• informowanie odbiorców za pośrednictwem strony internetowej OIP, mediów 
społecznościowych i innych komunikatorów. 

1. Działania prewencyjne w firmach sektora energety cznego i paliwowego 

Realizując współpracę z firmami sektora energetycznego Okręgowy Inspektorat Pracy  
w Warszawie zorganizował konferencję „Bezpieczna i ergonomiczna praca na wysokości  
– budownictwo i energetyka”, które odbyło się 14 grudnia. W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele firm ORLEN, PGE, PGNiG. Dodatkowo dla spółek współpracujących z PGE 
zorganizowano szkolenia dotyczące zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. 

2. Szkolenie/webinarium dla Urz ędów Celno-Skarbowych w zakresie procedur  
i współpracy w ramach nadzoru rynku  

Seminarium zorganizowane wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi odbyło się 
23 listopada w formie on-line.  

3. Współpraca OIP Warszawa z Policj ą 

• 25 maja została zorganizowana narada szkoleniowa w Ośrodku Szkolenia Policji  
w Piasecznie, gdzie zostały poruszone zagadnienia związane z wypadkami przy 
pracy (udział w naradzie brało 200 osób), 

• 19 października odbyło się szkolenie dla społecznych inspektorów pracy  
w Komendzie Głównej Policji,  

• 30 listopada odbyło się  seminarium dotyczące wypadków przy pracy: kompetencji 
Policji oraz Państwowej Inspekcji Pracy.  

Ponadto poszczególne komisariaty policji zgłosiły się do programu prewencyjnego Państwowej 
Inspekcji Pracy „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”. 
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4. Współpraca Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie z wy ższymi uczelniami  
w Warszawie 

Zgodnie z złożeniami strategii zrealizowano konferencje naukowe: 

• „Zawieranie umów o pracę – stań obecny i wyzwania przyszłości” – 
współorganizowana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – 4 marca; 

• „Aktualne problemy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy  
w budownictwie” – współorganizowane z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki 
Warszawskiej, Wydziałem Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki 
Wrocławskiej oraz Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie  
– 26 i 27 października. 

5. Organizacja konferencji po święconej zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  
we współpracy z PFRON, UKSW i Wojewod ą Mazowieckim 

Ogólnopolska Konferencja „Jak skutecznie wspierać aktywność zawodową osób  
z niepełnosprawnościami" odbyła się 20 września na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. 

6. Pozostała działalno ść prewencyjna i promocyjna 

• Webinarium dla podmiotów ubiegających się o zgody na zatrudnianie dzieci. W 2021 r. 
wydanych zostało 1625 decyzji zezwalających na wykonywanie pracy lub innych zajęć 
zarobkowych przez dzieci. W związku z powyższym 19 sierpnia w formie webinaru 
zrealizowano szkolenie poświęcone obowiązującym przepisom dotyczącym zatrudniania 
dzieci. Z uwagi na powtarzające się błędy przy składaniu dokumentów o wydanie decyzji, 
omówione zostały szczegółowo procedury udzielania zezwoleń oraz prawidłowego 
wypełniania wymaganych dokumentów. 

• Webinarium „Czas pracy kierowców”. Webinar zorganizowany został we współpracy z 
Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego 29 listopada. 

• Webinarium związane z programem pilotażowym Urzędu Pracy m. st. Warszawy „Dobry 
pracownik nie ma wieku”. Webinarium przeprowadzone zostało 30 marca we współpracy 
z Urzędem Miejskim m. st. Warszawy, będący częścią programu pilotażowego o tej samej 
nazwie. 

W ciągu całego roku odbywały się szkolenia on-line dotyczące zagadnień na które zgłaszane 
jest zapotrzebowanie społeczne a także związanych ze zmianami w przepisach, webinary 
dotyczyły m.in. tematyki:  

• Wypadki przy pracy – 9.02, 16.03; 
• Czas pracy w administracji – 16.02, 6.04; 
• Czynniki rakotwórcze. Środki ochrony indywidualnej – 23.02; 
• Czynniki biologiczne i chemiczne w zakładach komunalnych – 9.03; 
• Legalność zatrudnienia – 16.03, 24.03, 31.03, 1.04, 4.04, 21.04, 19.05, 16.09; 
• Urlopy pracownicze – 31.05, 30.06, 18.08; 
• Mobbing, dyskryminacja, molestowanie w miejscu pracy – 12.07, 15.07. 
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Prowadzono współpracę z powiatowymi urzędami pracy i Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych w zakresie popularyzacji zagadnień prawa pracy podczas targów i spotkań,  
m.in. zrealizowano: 

• udział w targach pracy organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w: Piasecznie, 
Grodzisku Mazowieckim, Ożarowie Mazowieckim oraz na terenie m. st. Warszawy, 

• udzielanie porad prawnych podczas Dni Osób z Niepełnosprawnością, zorganizowanych 
przez ZUS II Oddział w Warszawie w Wawerskim Ośrodku Wsparcia, 

• uczestnictwo w Europejskich Dniach Pracodawców, zorganizowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Otwocku w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. 

W roku 2022 zorganizowano rekordową liczbę szkoleń dla społecznych inspektorów pracy: 
23 marca, 27 kwietnia, 26 maja, 27 czerwca, 4, 14, 19 i 25 października, 7 i 29 listopada.  
W szkoleniach udział wzięli społeczni inspektorzy pracy z ogólnopolskich reprezentatywnych 
organizacji związkowych: OPZZ, NSZZ „Solidarność”, ale również wielu innych, mniejszych 
organizacji związkowych, w tym zakładowych organizacji związkowych. 

We współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Służby BHP zorganizowano szkolenia dla 
służby BHP, dotyczące w szczególności poprawy jakości prowadzenia postępowań wypadkowych 
i określania środków prewencji podejmowanych po wypadkach – szkolenia objęły przeszło 120 
osób, zrzeszonych w oddziałach OSPSBHP Warszawa Wola, Warszawa Centrum, Radom, Płock. 

Podejmowano inne działania służące popularyzacji zagadnień ochrony pracy, na wniosek 
partnerów instytucjonalnych i społecznych, takie jak: 

• udział w Konkursie LODOŁAMACZE 2021 – zgłoszenie kandydatów oraz uczestnictwo w 
posiedzeniu Kapituły Regionalnej Konkursu oraz uroczystym rozdaniu nagród, 

• działalność prewencyjna we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku w zakresie 
udzielania porad prawnych, 

• udział w warsztatach Migrantrights, organizowanych przez Federację Przedsiębiorców 
Polskich, OPZZ i CASE, 

• udział w spotkaniu „Zielone Zawody – szansa dla wielu”, zarganizowanym przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Płocku, 

• udział w uroczystościach upamiętniających 46 rocznicę wydarzeń czerwcowych z 1976 
roku, tj. manifestacji ludzi pracy, które odbyły się w Płocku, Radomiu i Ursusie, 

• uczestnictwo w Płockim Forum Gospodarczym, zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą 
Regionu Płockiego, 

• uczestnictwo w VIII edycji badania pn. „Barometr zawodów”, na zaproszenie Powiatowego 
Urzędu Pracy w Płocku, 

• udział w konferencji zorganizowanej przez OPZZ – Rada Mazowiecka, nt. skutków 
prawnych pandemii Covid-19, 

• udział w konferencji pn. „Wyzwania rynku pracy – szanse i możliwości”, zorganizowanej 
przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, 

• udział w sympozjum pt. „Bezpieczne wykonywanie robót drogowych. Bezpieczna budowa 
oraz urządzenia i systemy służące poprawie BRD” w Opinogórze. 

Informacja poprzez stron ę internetow ą OIP Warszawa i inne publikatory 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie dysponuje platformami do komunikacji  
z interesantami i organizacjami zainteresowanymi współpracą. Oprócz strony internetowej 
(https://warszawa.pip.gov.pl/pl/), udzielamy informacji za pośrednictwem:  

• Facebooka (https://www.facebook.com/Okr%C4%99gowy-Inspektorat-Pracy-w-
Warszawie-105581992190139), 

• Tweetera (https://twitter.com/oip_warszawa). 
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Biorąc pod uwagę doświadczenia lat ubiegłych oraz 2022 roku należy stwierdzić, że działania 
prewencyjno-promocyjne cieszą się dużym zainteresowaniem. Rozszerzenie współpracy  
z partnerami zewnętrznymi o kontakt zdalny poprzez platformę TEAMS pozwoliło na objęcie 
szkoleniami osób, dla których barierą było sfinansowanie dojazdu do siedziby OIP Warszawa lub 
wygospodarowanie dnia roboczego na udział w szkoleniu. W kolejnych latach zwiększana będzie 
konsekwentnie liczba szkoleń i utrzymywana ich różnorodna tematyka, odpowiednia  
do zgłaszanego zapotrzebowania. Należy podkreślić, że szkolenia organizowane przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Warszawie mają zawsze charakter otwarty, a informację o nich można 
znaleźć z wyprzedzeniem na stronach internetowych i innych publikatorach OIP Warszawa. 

*** 
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Współpraca krajowa 

Zgodnie z przyjętą na rok 2022 Strategią Działania, Okręgowy Inspektorat Pracy 
w Warszawie w roku sprawozdawczym kontynuował współdziałanie z organami nadzoru i kontroli 
na rzecz ochrony pracy w ramach zawartych porozumień krajowych. Współpraca ta polegała  
na wymianie informacji, podejmowaniu działań interwencyjnych, wspólnych kontrolach w wyniku 
zgłaszanych skarg i sygnałów o naruszeniu przepisów. Dane liczbowe dotyczące współpracy 
prezentuje poniższa tabela. 

ORGAN Liczba 
kontroli 

Kontrole 

wspólne 

Kontrole 

na 
wniosek 

organu 

Poinformowanie 

o wynikach kontroli 
przeprowadzonej 

samodzielnie przez PIP 

Liczba 

powiadomień 

Liczba  
powiadomień  

o nieprawidłowych 
danych zawartych  
w druku ZUS-IWA 

01. ZZ - Związki Zawodowe 79 - 36 131 - - 

02. SIP - Społeczna Inspekcja Pracy 8 1 2 8 - - 

03. Rada Prcowników 5 - - 5 - - 

11. PIS - Państwowa Inspekcja Sanitarna 16 2 - 14 1 - 

12. IOŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska 1 - 1 1 - - 

13. Urząd Celny 6 - - 6 4 - 

14. Urząd Skarbowy, Urząd  Kontroli  Skarbowej 50 - 17 50 15 - 

16. RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich 1 - - 1 - - 

20. Państwowy Nadzór Budowlany 6 - - 6 - - 

21. UDT - Urząd  Dozoru Technicznego 15 1 1 14 - - 

22 ITD. – Inspekcja Transportu Drogowego 1 - - 1 - - 

30. Prokuratura 23 2 5 21 1 - 

31. Policja 123 18 34 98 1 - 

32. PSP - Straż Pożarna 5 1 - 4 - - 

34. Straż Graniczna 147 13 8 135 121 - 

50. Wojewoda 145 2 7 143 120 - 

51. Ministerstwa  - oprócz   departamentu  funduszy 
MPIPS 

20 1 18 20 - - 

55. Organy Władzy Wykonawczej (Oprócz Wojewody 
i Ministerstw) 

2 0 0 2 - - 

60. Marszałek Województwa 13 - 2 13 7 - 

61. Starosta / Prezydent miasta 1 - - 1 1 - 

62. Wójt / Burmistrz 2 - - 2 1 - 

70. WUP - Wojewódzki Urząd Pracy 18 - 17 16 2 - 

71. PUP - Powiatowy Urząd Pracy 36 - 34 30 5 - 

80. ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 144 1 31 141 61 3 

81. WOMP - Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 3 - - 3 - - 

83. PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

8 - 8 8 - - 

99. Inne 39 1 6 38  - 

Razem 917 43 228 912 341 3 

Ważnym elementem kontroli, a w szczególności kontroli legalności zatrudnienia jest 
współpraca inspektorów pracy z przedstawicielami innych urzędów oraz służb. W przypadku 
legalności zatrudnienia obcokrajowców kluczowe znaczenie ma współpraca z Urzędami 
Wojewódzkimi, Powiatowymi Urzędami Pracy, Policją i Strażą Graniczną. 

W roku 2022 inspektorzy pracy przeprowadzili wspólnie z funkcjonariuszami Straży 
Granicznej, 11 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. W wyniku dokonywanych ustaleń 
129 razy informowali Straż Graniczną o naruszeniach przepisów związanych  
z zatrudnianiem cudzoziemców. Współpracę z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej 
należy ocenić na poziomie dobrym. Koordynatorzy z ramienia Okręgowego Inspektoratu Pracy 
oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej pozostają w stałym kontakcie. Taka praktyka 
służy bieżącej wymianie posiadanych informacji, dokumentacji kontrolnych oraz pozwala  
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na niepowtarzanie kontroli, o których przeprowadzenie wnoszą czasami równolegle do naszych 
urzędów inne organy, podmioty i osoby. 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie współpracował także z Policją, w szczególności  
w zakresie wypadków przy pracy oraz tematyki związanej z zagrożeniami o charakterze 
publicznym i legalności zatrudnienia. Współpraca z Policją w zakresie wypadków przy pracy 
polegała między innymi na wymianie informacji lub na podejmowaniu działań interwencyjnych. 
Działania te dotyczyły najczęściej kwestii prowadzonych przez Policję postępowań w sprawach 
niedopełnienia obowiązku wynikającego z odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa pracy. 
W 2022 r. przeprowadzono 16 kontroli w których uczestniczyli jej funkcjonariusze. W 13 
przypadkach informowano Policję o wynikach czynności kontrolnych. W 2022 r. inspektorzy pracy 
wzięli tradycyjnie udział w organizowanej przez Policję międzynarodowej operacji EMPACT EAD 
2022 Labour Exploitation mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy 
przymusowej. Ubiegłoroczne działania były ukierunkowane na podmioty zatrudniające obywateli 
Ukrainy. Przeprowadzono kilkanaście kontroli z udziałem funkcjonariuszy policji i Straży 
Granicznej. 

W 2022 r. Okręgowy Inspektor Pracy 137 razy informował właściwych miejscowo 
Wojewodów o  przypadkach stwierdzonych naruszeń przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy. Na wniosek Wojewody przeprowadzono 5 kontroli. Współpraca  
z Urzędem Wojewódzkim polega również na udziale przedstawiciela OIP w pracach 
Wojewódzkiego Zespołu do spraw Zapobiegania Handlowi Ludźmi. 

Efektywny charakter ma również współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy (w 
szczególności z Urzędem Pracy Miasta St. Warszawy). Koordynator sekcji legalności zatrudnienia 
pozostaje w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną przez kierownictwo Urzędu Pracy Miasta St. 
Warszawy. Dzięki temu możliwe jest pozyskiwanie na bieżąco przez inspektorów informacji 
niezbędnych do prowadzenia działalności kontrolnej. Urząd Pracy Miasta St. Warszawy 
przekazuje nam informacje dotyczące w szczególności  firm nieprzestrzegających obowiązku 
informowania urzędu o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców zatrudnionych na 
podstawie oświadczeń, a także informacje o firmach rejestrujących znaczne ilości oświadczeń. 

W 2022r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie skierował 12 powiadomień do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego dotyczących: 

• świadczenia usług agencji zatrudnienia bez wymaganego certyfikatu (podmioty zostały 
wykreślone w rejestru agencji zatrudnienia ale kontrole wykazały, że nadal świadczyły 
usługi w tym zakresie) 

• niezawierania z osobami kierowanymi do zatrudnienia do zagranicznych pracodawców oraz 
z tymi pracodawcami umów wymaganych przez art. 85 ust. 2 i ust. 3 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

• świadczenia usług agencji zatrudnienia za pośrednictwem tzw. wirtualnego biura. 
 
W 2022 r. niezwykle ważnym obszarem współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego 

(Urzędy Miast, Powiatowe Urzędy pracy) oraz organizacjami pozarządowymi była pomoc prawna 
dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju w wyniku rosyjskiej inwazji. W powyższym 
zakresie można wyróżnić następujące inicjatywy:  
• W dniach 3, 4 i 17 marca b.r. pracownicy Oddziału w Płocku udzielali porad prawnych 

obywatelom Ukrainy w punkcie informacyjnym zorganizowanym wspólnie z Urzędem Miasta 
Płocka i Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku. 

• W dniu 5 kwietnia b.r. pracownicy sekcji legalności zatrudnienia wzięli udział w Targach Pracy 
zorganizowanych na Stadionie Narodowym. Wspólnie z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych udzielali porad prawnych obywatelom Ukrainy. 

• W dniach 17-18 maja 2022 r. pracownicy sekcji promocji uczestniczyli w Europejskich Dniach 
Pracodawców zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku, w trakcie którego 
udzielali porad prawnych obywatelom Ukrainy. 



 
 Sprawozdanie z działalno ści Okr ęgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie za 2022 r. 

175 
 

• W miesiącu czerwcu b.r. pracownicy sekcji promocji wzięli udział w cyklu spotkań podczas 
których udzielali konsultacji prawnych obywatelom Ukrainy (11 czerwca- Bezpieczny Piknik 
Rodzinny w Radomiu, 19 czerwca- Falenicki Dzień Sąsiada, 25 czerwca- Dzień Strażaka i 
Dzień Rodziny w Prażmowie). 
W 2022 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie aktywnie współpracował również  

ze związkami zawodowymi poprzez szereg spotkań, działalność szkoleniową, jak również 
poprzez działalność kontrolną – na wnioski organizacji związkowych informujące między innymi  
o łamaniu praw pracowniczych, w tym nieprzestrzeganiu czasu pracy, warunków pracy, braku 
wypłaty wynagrodzenia i innych świadczeń pieniężnych, zbiorowego prawa pracy, przygotowania 
do pracy, dyskryminacji, molestowania, mobbingu, urlopów pracowniczych. 

*** 
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W 2022 roku działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie miała charakter 
kontrolno-nadzorczy przy istotnym wsparciu prewencji oraz promocji kultury pracy  
w przedsiębiorstwach działających na terenie Polski, zatrudniających zarówno obywateli polskich, 
jak i obcokrajowców. Mając na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy i poszanowania 
praw pracowników skoncentrowano się na skuteczności podejmowanych działań kontrolnych  
i prewencyjnych. Realizowano zamierzenia przyjęte w planie pracy dotyczące zadań 
długofalowych wynikających z harmonogramu działań Państwowej Inspekcji Pracy, 
uwzględniające problemy strategiczne dla ochrony pracy, jak również tematy jednoroczne. 
Podejmowane zagadnienia stanowiły odpowiedź na najpilniejsze bieżące potrzeby w sferze 
egzekwowania prawa pracy, zapewnienia właściwych warunków pracy, a także legalności 
zatrudnienia. 

W roku 2022, rozpoczęto pierwszy etap realizacji strategii ujętych w długofalowym programie 
działań Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022-2024, jako zadań priorytetowych dla 
poszanowania prawa pracy, w tym legalności zatrudnienia oraz ochrony zdrowia i życia osób 
pracujących, realizowanych w formie kompleksowych działań o charakterze kontrolnym  
i prewencyjno-promocyjnym. W ramach tych strategii, w działalności Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Warszawie uwzględniono priorytety mające na celu: 

• koncentrację działań kontrolnych i prewencyjnych w obszarach aktywności gospodarczej 
o najwyższej wypadkowości i najwyższym poziomie zagrożeń zawodowych, 

• eliminowanie bezpośrednich zagrożeń wypadkowych oraz ograniczanie wpływu 
niebezpiecznych lub szkodliwych czynników środowiska pracy na pracujących  
(tj. eliminowanie niebezpiecznych metod pracy i jej niewłaściwej organizacji oraz poprawa 
ergonomii), 

• uwzględnianie nowych czynników środowiska pracy, jak również dynamicznie 
zmieniającej się legislacji, związanej m.in. z rozwojem badań i pojawianiem się nowych 
technologii, w wyniku których ujawniany jest niebezpieczny wpływ substancji i mieszanin 
dotychczas uznawanych za mniej szkodliwe (np. pyły drewna), 

• podejmowanie działań o charakterze prewencyjnym i promocyjnym. 
 
W roku 2022 w ramach programu wieloletniego, realizowano zadania o kluczowym 

znaczeniu dla Państwowej Inspekcji Pracy ujęte w trzech strategiach, którymi objęto zakłady 
charakteryzujące się występowaniem dużej liczby wypadków związanych z pracą i wielu zagrożeń 
zawodowych, w tym: 

• działania prewencyjne oraz kontrolne, mające na celu trwałą poprawę poziomu 
bezpieczeństwa pracy na budowach, 

• ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania 
bezpieczeństwem pracy w zakładach, w których wystąpiły wypadki przy pracy, 

• bezpieczeństwo w wytypowanych zakładach o wysokiej skali zagrożeń (wzmożony nadzór 
w zakładach różnych branż charakteryzujących się największym nasileniem zagrożeń), 

• bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach o potencjalnie wysokim ryzyku poważnej 
awarii przemysłowej, 

• kontrole dotyczące ekspozycji pracowników na niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia 
czynniki chemiczne w środowisku pracy, w tym sprawdzenie wypełniania przez 
pracodawców obowiązków nałożonych przez unijne rozporządzenia dotyczące 
chemikaliów, tj. REACH i CLP, 

• bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach, w których występuje narażenie na czynniki 
o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, 

• kontrole przestrzegania przepisów ustawy o produktach biobójczych oraz przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas ich stosowania. 
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W związku z utrzymującym się poziomem nieprawidłowości i ich społecznymi skutkami, 
w ramach zadań przewidzianych w 2022 r. priorytety w zakresie prawnej ochrony pracy miały  
na celu: 

• ograniczenie naruszeń przepisów o czasie pracy oraz wypłacie wynagrodzeń i innych 
świadczeń ze stosunku pracy, 

• kontrolę prawidłowości zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych oraz 
weryfikację prawidłowości wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej 
stawki godzinowej osobom świadczącym pracę na podstawie umów zlecenia i umów  
o świadczenie usług. 

W roku 2022 kontynuowano realizację działań obejmujących przeciwdziałanie  
i zwalczanie nielegalnego zatrudnienia. Podczas prowadzonych kontroli inspektorzy pracy 
weryfikują legalność powierzania i wykonywania pracy zarówno obywateli polskich,  
jak i cudzoziemców. 

Prowadzono kompleksowe kontrole w zakresie prawnej ochrony pracy oraz technicznego 
bezpieczeństwa pracy, którymi w 2022 r. objęto m.in. zakłady opieki zdrowotnej i górnictwo 
(kopalnie odkrywkowe). Prowadzono również kontrole placówek handlowych – w zakresie 
przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz  
w niektóre inne dni, a także technicznego bezpieczeństwa pracy. 

W 2022 r. zrealizowano również zamierzenia planu jednorocznego dotyczące poprawy 
przestrzegania prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych branżach 
gospodarki. 

Wymienione zadania realizowano w ramach kontroli planowych oraz w trakcie badania 
zasadności wnoszonych skarg pracowniczych i wniosków składanych m.in. przez organizacje 
związkowe, jak również w trakcie działań popularyzatorsko - doradczych polegających  
na promocji zagadnień ochrony pracy. 

Realizując przyjęty program działania inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy  
w Warszawie w 2022 roku przeprowadzili 6 134 kontrole  w 5 133 podmiotach gospodarczych . 
Nieprawidłowości inspektorzy pracy ujawnili w większości skontrolowanych zakładów pracy. 
 W trakcie czynności kontrolnych inspektorzy pracy dokonywali oceny prawnej ochrony pracy, 
technicznego bezpieczeństwa pracy, a także legalności zatrudnienia. Oceną bezpieczeństwa 
pracy zajmowali się w trakcie 3 264 kontroli, natomiast w trakcie 4 037 kontroli przestrzeganiem 
prawa pracy. Najczęściej kontrolowali jednocześnie oba obszary. 

W roku 2022, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy, inspektorzy wydali 14 361 decyzji . Wśród wymienionych decyzji, aż 748 dotyczyło 
wstrzymania prac  ze względu na stwarzane bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia 
pracowników, 144 decyzjami skierowano do innych prac 277 osób  zatrudnionych wbrew 
obowiązującym przepisom przy pracach niebezpiecznych, wzbronionych lub też szkodliwych,  
a także wydano 170 decyzji zakazujących wykonywania prac  w miejscach, w których stan 
warunków pracy stanowił bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. W związku 
ze stwarzanym przez eksploatowane w zakładach maszyny i urządzenia bezpośrednim 
zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, inspektorzy wydali 368 decyzji wstrzymuj ących  
ich eksploatacj ę. 

W 2022 r. od pracodawców, organów prokuratury, poszkodowanych oraz ze środków 
masowego przekazu, uzyskano informacje ogółem o 528 zdarzeniach wypadkowych ,  
które wydarzyły się na terenie województwa mazowieckiego. Inspektorzy pracy zbadali  
okoliczności i przyczyny 202 wypadków , w których poszkodowanych zostało 198 pracowników .  

Wydarzeniami będącymi odchyleniem od stanu normalnego, które doprowadziły  
do wypadków przy pracy były m.in.: upadek osoby z wysokości – na niższy poziom, ześlizgnięcie 
się, upadek, złamanie się czynnika materialnego – upadek czynnika z góry (uderzenie 
poszkodowanego przez spadający z góry czynnik materialny), pochwycenie lub odrzucenie 
osoby, utrata kontroli nad maszyną (łącznie z niezamierzonym uruchomieniem) lub materiałem 
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obrabianym. Z analizy przyczyn zaistniałych zdarzeń wynika, że nadal w strukturze badanych 
wypadków dominują przyczyny ludzkie oraz organizacyjne.  

W roku 2022, zgłoszonych zostało 10 610 skarg  pracowniczych i wniosków organizacji 
związkowych. Skargi zawierały 16 398 różnych problemów. Blisko ¼ zbadanych zarzutów  
w skierowanych skargach w wyniku ich rozpatrzenia została uznana za zasadne lub częściowo 
zasadne. Zakres przedmiotowy skarg na przestrzeni ostatnich kilku lat nie ulega zmianie. 
W dalszym ciągu najwięcej, bo 38,16% dotyczyło wynagrodzeń za prace i innych świadczeń 
pieniężnych, około 21,30% dotyczyło stosunku pracy. Ponadto 3,27% zgłoszonych skarg 
poruszało kwestie mobbingu i dyskryminacji, wśród których dominowały związane z nierównym 
traktowaniem.  

W wyniku kontroli obejmujących zagadnienia wypłacania pracownikom należności 
ze stosunku pracy w sytuacjach, gdy niewypłacone wynagrodzenie za pracę, lub inne 
świadczenie należne pracownikowi za pracę, miało charakter bezsporny, do kontrolowanych 
pracodawców inspektorzy pracy skierowali 1 053 decyzje nakazuj ące wypłat ę wynagrodzenia 
i innych świadcze ń należnych 5 579 pracownikom na ł ączną kwot ę 17 977 153,46 zł. 
Ponadto w wyniku wydanych pracodawcom polece ń, realizowanych w trakcie kontroli, 
wyegzekwowano wypłatę pracownikom zaległych należności na łączną kwotę 14 276 146,23 zł.  

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w 2022 r., inspektorzy pracy ujawnili  
6 195 wykrocze ń przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową. Następstwem 
stwierdzonych nieprawidłowości było skierowanie przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu 
Pracy w Warszawie 153 wniosków o ukaranie do s ądu . Nałożonych zostało 2 019 mandatów   
na łączną kwotę 2 479 110 zł oraz wydano 816 środków wychowawczych. 

Analiza przeprowadzonych w 2022 r. kontroli pozwala stwierdzić, że stan bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz praworządności w stosunkach pracy w dalszym ciągu jest niezadowalający, 
co potwierdza ilość wypadków przy pracy, jak również wyniki kontroli dotyczące technicznego 
bezpieczeństwa pracy np. na terenie placów budów. W zakresie praworządności w stosunkach 
pracy, nadal niepokojąca jest skala nieprawidłowości dotyczących wypłaty wynagrodzeń za pracę 
oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.  

Należy wskazać, że w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie utrzymuje się duża 
ilość zgłaszanych skarg i wniosków (10 610 skarg zgłoszonych w 2022 r.). Niewątpliwie ma to 
wpływ na całokształt funkcjonowania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, w aspekcie 
doboru zakładów pracy do kontroli (zwłaszcza kontroli tematycznych), czasu trwania kontroli, 
niejednokrotnie konieczności prowadzenia kontroli w zespołach co najmniej 2 osobowych. 
W wielu przypadkach podejmowanie działań, pomimo zaangażowania inspektorów pracy, jest 
nieefektywne, w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia kontroli we wskazanych przez 
skarżących lub wnioskodawców podmiotach.  

Częstą praktyką jest zatrudnianie pracowników przez podmioty zarejestrowane  
w tzw. „biurach wirtualnych” – gdzie nie jest prowadzona działalność gospodarcza pomimo,  
że adres rejestrowy widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Na uwagę zasługuje fakt, że w Warszawie znajdują się siedziby ministerstw, urzędów 
centralnych oraz bardzo wielu firm prowadzących działalność na terenie całego kraju, w tym 
również o zasięgu globalnym. Coraz więcej kontrolowanych podmiotów dysponuje obsługą 
prawną na wysokim poziomie, co sprawia że problemy analizowane w trakcie kontroli mają 
charakter już nie podstawowy i oczywisty, a dotyczą spraw znacznie bardziej skomplikowanych 
pod względem prawnym i mających nieco większą skalę rozpatrywanych problemów. Przedkłada 
się to oczywiście na wysiłek wkładany przez inspektora pracy w kontrolę oraz na jej zakres. 

Podkreślić należy, że do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpływa dużo skarg 
dotyczących zatrudniania cudzoziemców, co jest spowodowane faktem, że najwięcej 
pracowników – obcokrajowców, zamieszkuje i wykonuje pracę na Mazowszu.  

W trakcie prowadzonych kontroli sprawdzano także zgodność z przepisami ustalonego 
wynagrodzenia i czas pracy. Kontroli poddano stosowanie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę. 
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Województwo mazowieckie już od dawna jest największym placem budowy w Polsce. 
Znajduje to potwierdzenie w prowadzonych badaniach Głównego Urzędu Statystycznego, które 
wskazują zdecydowanie największą wartość wskaźników udziału w krajowej powierzchni 
użytkowej mieszkań i największe natężenie efektów budownictwa niemieszkaniowego. W tym 
sektorze gospodarki zatrudnienie znajduje coraz większa liczba cudzoziemców, a także często 
prace wykonują pracownicy zatrudnieni w firmach zarejestrowanych poza terenem naszego 
województwa. Są to głównie firmy małe zatrudniające od kilku do kilkunastu pracowników,  
w których stan ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praworządności w stosunkach pracy, 
zwłaszcza w zakresie nieprawidłowości przy zawieraniu umów i powierzaniu pracy, wypłaty 
wynagrodzeń za pracę oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także czasu 
pracy (w szczególności pracy w godzinach nadliczbowych) jest niezadowalający.  

Bardzo duży nacisk w czasie kontroli prowadzonych na terenie budów położono na 
sprawdzanie bezpieczeństwa podczas pracy z użyciem żurawi wieżowych i szybkomontujących. 
W okresie letnim prowadzono kontrole zawiązane z bezpośrednimi zagrożeniami na małych 
budowach przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa u najmniejszych przedsiębiorców. 

Wszystkie powyższe okoliczności miały duży wpływ na charakter i zakres prowadzonych 
kontroli. Inspektorzy koncentrowali się przede wszystkim na kontrolach skargowych. Prowadzone  
były również intensywne działania zarówno kontrolne jak i prewencyjne adresowane do branży 
budowlanej – z powodu występowania dużego zagrożenia wypadkami. 

Przeprowadzone zgodnie z planem pracy na 2022 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy 
w Warszawie kontrole oraz dane stanu wypadkowości pozwalają ocenić, że stan praworządności 
w zakresie prawnej ochrony stosunku pracy, jak również warunków technicznego 
bezpieczeństwa, w dalszym ciągu odbiega od oczekiwań.  

Przyczyny tego stanu wynikają ze słabej kondycji finansowej firm, trudności w interpretacji 
przepisów prawa, a w konsekwencji ich stosowaniu. Inspektorzy pracy zauważają również inne 
przyczyny, w tym przykładowo:  
• świadome ograniczanie kosztów związanych z wypłacaniem pracownikom należnych 

im świadczeń pieniężnych,  
• koszty ponoszone na zapewnienie pracownikom wymaganych warunków bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 
W 2022 roku pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie udzielili ogółem 

około 31 tys. porad prawnych i technicznych. W ramach stałych dyżurów prawnych przyjęto 
w biurach Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie łącznie prawie 4 tys. osób.Podobnie jak 
w roku ubiegłym, uruchomiono dodatkowe poradnictwo telefoniczne. Utrzymujące się duże 
zainteresowanie poradami prawnymi udzielanymi telefonicznie, spowodowało dalszy wzrost liczby 
porad prawnych udzielonych w tej formie. Należy również wskazać, iż w bieżącym okresie 
sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęło ponad 2 tys. 
pisemnych wniosków o udzielenie porady prawnej i technicznej.  

Poprawa stanu ochrony pracy jest możliwa jedynie dzięki konsekwentnemu egzekwowaniu 
przestrzegania przepisów prawa pracy oraz przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dotychczasowe doświadczenie pokazało, że najskuteczniejszym sposobem na poprawę 
w zakresie prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, jest połączenie 
działań o charakterze kontrolnym i doradczo-prewencyjnym. W związku z powyższym, zasadnym 
jest dalsze podejmowanie działań, wynikających bezpośrednio z zapisów ustawowych, a także 
związanych z koniecznością stałego monitorowania sytuacji w wybranych obszarach ochrony 
pracy, jak również badanie nieprawidłowości zgłaszanych w skargach. Prowadzone kontrole 
zostaną uzupełnione działaniami prewencyjnymi, zmierzającymi do edukacji społeczeństwa, 
w zakresie poszanowania praworządności i ograniczenia zagrożeń zawodowych.  

*** 
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SZCZEGÓŁOWE DANE STATYSTYCZNE Z DZIAŁALNO ŚCI 

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 r. - kontrole i środki prawne

ogółem1) wstrzymania 
prac

skierowania 
pracowników 
do innych 

prac

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn

nakazujących 
wypłatę 

świadczeń 
pieniężnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OGÓŁEM, w tym: 6 134 15 414 748 144 368 1 053 0 3 687 19 163 528
1. Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo 73 188 5 0 8 1 0 45 224 4

2. Górnictwo, wydobywanie 10 15 0 0 1 0 0 8 60 0

3. Przetwórstwo przemysłowe 661 1 950 27 13 52 278 0 452 2 321 42

4. Wytwarzanie energiia) 20 19 0 0 0 2 0 13 41 0

5. Dostawa wodyb) 68 167 1 3 0 0 0 37 190 2

6. Budownictwo 1 223 7 428 654 106 234 167 0 619 2 798 46

7. Handel i naprawyc) 1 387 2 539 14 11 24 232 0 725 3 694 120

8. Transport i gospod. magaz. 554 560 7 2 2 76 0 418 2 917 59

9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 254 424 0 0 1 30 0 189 1 046 19

10. Informacja i komunikacja 150 137 2 0 1 40 0 96 408 22

11. Finanse i ubezpieczeniae) 104 41 0 0 0 16 0 70 297 13

12. Obsługa rynku nieruchom. 76 173 12 3 7 5 0 50 197 19

13. Działalność profesjonalnaf) 269 455 16 3 21 42 0 150 802 36

14. Usługi administrowaniag) 613 495 7 1 16 104 0 373 1 753 75

15. Administracja publicznah) 79 71 0 0 0 0 0 40 146 5

16. Edukacja 184 256 0 0 0 36 0 125 765 14

17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 180 205 0 0 0 8 0 135 722 34

18. Kultura, rozrywka i rekr. 67 85 0 0 1 3 0 33 150 0

19. Pozostała działaln. usług. 160 182 0 0 0 13 0 108 631 18

20. Gospodarstwa domowei) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Organizacje eksterytorialnej) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Nieokreślona działalność 1 24 3 2 0 0 0 1 1 0

1)  łączna liczba decyzji inspektorów pracy  wydanych na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,7  ustawy o PIP;

2)  łączna liczba decyzji okręgowych inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o PIP;

3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

4) łączna liczba poleceń  inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

Źródło: dane PIP 

d) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

decyzji

wniosków 
w wystąpie-

niach
wystąpień3)

j) Organizacje i zespoły eksterytorialne

b) Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja

g) Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca

   Wyszczególnienie
kontroli

i) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

h) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

decyzji 
zaprzestania 

działalności2)

f) Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna

e) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

        ( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )

a) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę

c) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle

poleceń4)

L I C Z B A 

w tym:

 

wstrzymania 
prac

skierowania 
pracowników 
do innych 

prac

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn

nakazujących 
wypłatę 

świadczeń 
pieniężnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OGÓŁEM, w tym: 6 134 15 414 748 144 368 1 053 0 3 687 19 163 528

1. Sektor publicznya) 447 718 1 0 3 12 0 260 1 117 29
ogółem, w tym własność:

1. państwowa 191 253 0 0 1 9 0 97 384 12

2. samorządowa 233 391 1 0 2 3 0 153 714 15

3. mieszana 23 74 0 0 0 0 0 10 19 2

2. Sektor prywatnyb) 5 636 14 628 744 144 363 1 041 0 3 400 17 928 494
ogółem, w tym własność:

1. prywatna krajowa 4 643 12 577 674 124 312 861 0 2 777 15 076 420

2. prywatna zagraniczna 659 1 165 35 8 38 56 0 420 1 910 50

3. prywatna mieszana 334 886 35 12 13 124 0 203 942 24

3.
Sektor mieszany 

zrównoważonyc) 3 34 2 0 2 0 0 1 21 0

4. Nieokreślona własność 48 34 1 0 0 0 0 26 97 5

a) 
sektor publiczny  obejmuje podmioty stanowiące własność państwową, jednostek samorządu terytorialnego oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego;

b)
 sektor prywatny  obejmuje podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową, zagraniczną oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego;

c) 
sektor mieszany zrównoważony  obejmuje własność mieszaną między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego.

1) łączna liczba decyzji inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,7  ustawy o PIP;

2) łączna liczba decyzji okręgowych inspektorów pracy  skierowanych na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o PIP.

3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy  skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

4) łączna liczba poleceń inspektorów pracy  skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP.

Źródło: dane PIP 

( wg form własności )

Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 r. - kontrole i środki prawne

decyzji 
zaprzestania 

działalności2)
wystąpień3)

wniosków 
w wystąpie-

niach
poleceń4)

L I C Z B A 
decyzji

w tym:
Wyszczególnienie

kontroli
ogółem1)
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wstrzymania 
prac

skierowania 
pracowników 
do innych 

prac

wstrzymania 
eksploatacji 

maszyn

nakazujących 
wypłatę 

świadczeń 
pieniężnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12OGÓŁEM, w tym 
zakłady o 
zatrudnieniu:

6 134 15 414 748 144 368 1 053 0 3 687 19 163 528

1. 1 - 9 3 454 10 632 629 120 264 509 0 1 908 10 409 254

2.  10 - 49 1 345 3 125 115 18 62 329 0 949 5 348 183

3.  50 - 249 694 1 040 3 6 16 158 0 466 2 179 52

4 250 i powyżej 641 617 1 0 26 57 0 364 1 227 39

1)  łączna liczba decyzji inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 1,2,3,4,6,6a,7  ustawy o PIP;

2) łączna liczba decyzji inspektorów pracy wydanych  na podstawie art.11 pkt 5  ustawy o PIP;

3) łączna liczba wystąpień inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP;

4) łączna liczba poleceń inspektorów pracy skierowanych na podstawie art.11 pkt 8  ustawy o PIP;

Źródło: dane PIP

decyzji
w tym:

       Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 r. - kontrole i środki prawne
( wg wielkości zatrudnienia )

Wyszczególnienie
kontroli

ogółem1)
poleceń4)

decyzji 
zaprzestania 

działalności2)
wystąpień3)

wniosków 
w wystąpie-

niach

L I C Z B A 

 

 

                                                           ( wg sekcji gospodarki narodowej PKD )                                                           

objętych 
mandatami

objętych 
wnioskami 
do sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym: 6 197 4 428 514 1 255 2 019 150 818 99

1. Rolnictwo i leśnictwo, łowiectwo 45 28 0 17 16 0 9 0

2. Górnictwo, wydobywanie 9 9 0 0 4 0 0 0

3. Przetwórstwo przemysłowe 665 464 56 145 227 14 102 9

4. Wytwarzanie energiia) 12 11 1 0 4 1 0 0

5. Dostawa wodyb) 48 23 11 14 11 2 8 0

6. Budownictwo 1 628 1 412 49 167 640 15 111 17

7. Handel i naprawyc) 1 132 785 109 238 357 34 161 11

8. Transport i gospod. magaz. 658 467 67 124 212 24 80 14

9. Zakwaterow. i usługi gast.d) 390 295 27 68 112 4 46 9

10. Informacja i komunikacja 132 77 6 49 31 5 28 4

11. Finanse i ubezpieczeniae) 90 43 13 34 18 5 24 5

12. Obsługa rynku nieruchom. 74 40 11 23 22 5 10 2

13. Działalność profesjonalnaf) 241 160 13 68 76 6 43 7

14. Usługi administrowaniag) 544 311 114 119 151 25 84 12

15. Administracja publicznah) 17 9 2 6 4 1 4 0

16. Edukacja 137 76 4 57 37 2 31 2

17. Opieka zdrowot. i pom. społ. 157 92 4 61 44 3 36 2

18. Kultura, rozrywka i rekr. 34 23 0 11 9 0 9 2

19. Pozostała działaln. usług. 177 98 25 54 42 3 32 3

20. Gospodarstwa domowei ) 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Organizacje eksterytorialnej) 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Nieokreślona działalność 7 5 2 0 2 1 0 0

Źródło: dane PIP

j) Organizacje i zespoły eksterytorialne

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach

skierowanych 
wniosków do 

sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

e) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

a) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
b) Dostawa wody:ścieki, odpady, rekultywacja

f) Działalność profesjonalna,  naukowa i techniczna
g) Działalność w zakresie administrowania i działalność wspierająca
h) Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenie społeczne

   Wyszczególnienie
nałożonych 
mandatów

c) Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle
d) Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi i) Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników, produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2022  r. - wykroczenia i przestępstwa 

L I C Z B A 

ogółem

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych
w tym:

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
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objętych 
mandatami

objętych 
wnioskami 
do sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym: 6 197 4 428 514 1 255 2 019 150 818 99

1. Sektor publicznya) 189 62 38 89 36 12 60 0
ogółem, w tym własność:

1. państwowa 80 25 14 41 12 3 29 0

2. samorządowa 102 32 24 46 22 9 29 0

3. mieszana 7 5 0 2 2 0 2 0

2. Sektor prywatnyb) 5 966 4 337 475 1 154 1 974 137 749 99
ogółem, w tym własność:

1. prywatna krajowa 4 976 3 660 387 929 1 661 121 592 77

2. prywatna zagraniczna 645 446 50 149 210 6 104 13

3. prywatna mieszana 345 231 38 76 103 10 53 9

3.
Sektor mieszany 

zrównoważonyc)
10 10 0 0 3 0 0 0

4. Nieokreślona własność 32 19 1 12 6 1 9 0

a) 
sektor publiczny  obejmuje podmioty stanowiące własność państwową, jednostek samorządu terytorialnego oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora publicznego;

b)
 sektor prywatny obejmuje podmioty gospodarki stanowiące własność prywatną krajową, zagraniczną oraz z przewagą kapitału podmiotów sektora prywatnego;

c) 
sektor mieszany zrównoważony  obejmuje własność mieszaną między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego.

Źródło: dane PIP 

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 r. - wykroczenia i przestępstwa 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

w tym:

nałożonych 
mandatów

skierowanych 
wniosków do 

sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach

( wg form własności )

Wyszczególnienie

L I C Z B A 

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

ogółem

 
 

objętych 
mandatami

objętych 
wnioskami 
do sądu

objętych 
środkami 

wychowawczymi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OGÓŁEM, w tym zakłady 
o zatrudnieniu:

6 197 4 428 514 1 255 2 019 150 818 99

1. 1 - 9 3 969 2 956 382 631 1 315 117 408 93

2.  10 - 49 1 441 1 002 76 363 454 15 223 4

3.  50 - 249 496 304 46 146 161 12 100 1

4 250   i powyżej 291 166 10 115 89 6 87 1

Źródło: dane PIP

nałożonych 
mandatów

skierowanych 
wniosków do 

sądu

zastosowanych 
środków 

wychowawczych

          Dane statystyczne z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 r. - wykroczenia i przestępstwa 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową

ogółem

( wg wielkości zatrudnienia )

zawiadomień 
prokuratury o 
przestępstwach

w tym:
Wyszczególnienie

L I C Z B A 

ujawnionych wykroczeń           podjętych środków prawnych

 

*** 
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Skróty zastosowane w sprawozdaniu: 
 

GMM - genetycznie modyfikowane mikroorganizmy 

GMO - genetycznie modyfikowane organizmy 

GIP - Główny Inspektorat Pracy 

kp - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2022.1510 t.j. ze zm.) 

kpa - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2022.2000 t.j. ze zm.) 

kpk - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego  
(Dz.U.2022.1375 t.j. ze zm.) 

kk - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2022.1138 t.j. ze zm.) 

kw - ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2022.2151 t.j. ze zm.) 

KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy 

MPIPS - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

NDN - najwyższe dopuszczalne natężenie 

NDS - najwyższe dopuszczalne stężenie 

NSA - Naczelny Sąd Administracyjny 

OIP - Okręgowy Inspektorat Pracy 

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe 

PIP - Państwowa Inspekcja Pracy 

RP - Rzeczypospolita Polska 

ŚOI - środki ochrony indywidualnej 

ust. o PIP - ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy  
(Dz.U.2022.1614 t.j. ze zm.) 

UDT - Urząd Dozoru Technicznego 

WSA - Wojewódzki Sąd Administracyjny 

ZAZ - Zakład Aktywności Zawodowej 

ZFŚS - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

ZPCh - Zakład Pracy Chronionej 

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społeczncyh 

*** 
 


