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Szanowni Państwo, 

Oddaję w Państwa ręce sprawozdanie okręgowego inspektora pracy z działalności 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w roku 2013. 

Rok ten był kolejnym rokiem sprawozdawczym, w którym Urząd nasz realizował 

nowe, wprowadzone do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nowelizacją z dnia 9 czerwca 

2011 roku zadanie podejmowania działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do 

zapewnienia przestrzegania prawa pracy. Choć prewencja, szczególnie ta związana z 

bezpiecznymi warunkami pracy, oraz promocja prawa pracy i dobrych praktyk jego 

przestrzegania zawsze była obecna w działalności Inspekcji, teraz ich realizacja – dzięki 

nowym rozwiązaniom prawnym – wydaje się być łatwiejsza. Inspektorzy pracy mają nowe 

narzędzie, które pozwala im odstąpić od karania przedsiębiorców, którzy dopiero 

rozpoczynają działalność i którzy poddawani są pierwszej kontroli. Możemy teraz, już w 

zgodzie z ustawą, stawać wobec pracodawcy w roli doradcy i nauczyciela, a nie wyłącznie 

egzekutora przestrzegania prawa. 

W tym miejscu zauważyć należy, iż działań tych nie byłoby nam dane realizować, 

gdyby nie wykorzystanie możliwości, jakie oferują dziś media i kreowane przez nie nowe 

kanały przekazu informacji. Idąc z duchem czasu Inspekcja Pracy skierowała się ku tym 

rozwiązaniom i dzięki temu mogli Państwo być w roku 2013 świadkami odsłony nowego jej 

wizerunku – partnera w biznesie, który rozkłada nad pracodawcą ochronny parasol kierując 

do niego medialny przekaz wskazujący sprawdzone ścieżki postępowania zgodnego z prawem 

i jednocześnie nakierowanego na dobro tak pracownika, jak i samego pracodawcy. 
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I. Informacje podstawowe 

1. Historia i współczesność 

Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, podpisany ponad 

94 lata temu przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, dał początek 

państwowemu organowi nadzoru i kontroli warunków pracy. Była to jedna z pierwszych 

instytucji, którą powołało do życia odrodzone Państwo Polskie. 

To dobitny dowód, jakie znaczenie przykładały już ówczesne władze do spraw 

pracowniczych i jaką rangę nadawały działalności inspekcji pracy w wyniszczonym 

zaborami, powstaniami i wojną kraju. 

 

Na czele instytucji stanął Główny Inspektor Pracy, który podlegał Ministrowi Pracy  

i Opieki Społecznej. W województwach działali inspektorzy okręgowi, którym byli 

podporządkowani inspektorzy obwodowi. Głównego Inspektora Pracy i inspektorów 

pracy mianowała Najwyższa Władza, czyli Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. 

Kompetencje urzędu określono następująco: „Inspekcja pracy nadzoruje należyte 

stosowanie przepisów prawa o ochronie pracy we wszystkich dziedzinach pracy 

najemnej zapewniając pracownikom korzyści przyznane im przez obowiązujące, 

socjalno-polityczne prawodawstwo”. Inspektorzy pracy mogli też, na polecenie ministra 

pracy, prowadzić badania „warunków pracy i płacy we wszystkich dziedzinach pracy 

najemnej w celu gromadzenia materiałów dla udoskonalenia i rozwoju prawodawstwa  

o ochronie pracy”. 
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W tym kształcie inspekcja pracy działała do 1939 roku. Po II wojnie światowej 

początkowo powołano inspekcję państwową, a w 1950 roku powstała dodatkowo 

społeczna inspekcja pracy związków zawodowych. Państwową inspekcję pracy 

zniesiono w 1954 roku, a część jej uprawnień przekazano inspekcji pracy związków 

zawodowych, działającej na zasadzie branżowej. 

Obecnie chlubną tradycję przedwojennej inspekcji kontynuuje Państwowa 

Inspekcja Pracy, powołana w 1981 roku. Jako jeden z najważniejszych organów 

kontrolnych realizuje ona konstytucyjną zasadę państwa, zapewniającą każdemu 

obywatelowi prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 

 

 

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy podlega Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, a nadzór 

nad nią sprawuje Rada Ochrony Pracy. Głównego Inspektora Pracy powołuje i odwołuje 

Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy i właściwej komisji 

sejmowej. 

Główny Inspektor Pracy wchodzi w skład unijnego Komitetu Wyższych Inspektorów 

Pracy. Do sekretariatu tego Komitetu corocznie przekazywany jest „Raport roczny  

z działalności inspekcji pracy”. 

Państwowa Inspekcja Pracy współdziała z innymi organami kontroli i nadzoru nad 

warunkami pracy, organami samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi, 

organizacjami pracodawców, organami samorządu załogi oraz społeczną inspekcją 

pracy. 

 

2. Podstawy prawne działalności 

Do utrzymywania systemu inspekcji pracy zobowiązuje Polskę ratyfikowana  

w 1995r. konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy Nr 81 dotycząca inspekcji pracy 

w przemyśle i handlu. 

Głównym aktem prawnym stanowiącym podstawę działania Urzędu jest ustawa  

z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Nr. 89, poz. 589,  

z późn.zm.). Oprócz tego, zadania Inspekcji wynikają z szeregu innych aktów prawnych 

rangi ustawowej. 

Misją Urzędu jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym 

bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz 

działania prewencyjne, zmierzające do zwiększenia poszanowania prawa pracy i 

eliminowania zagrożeń wypadkowych. 
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Zgodnie z ustawą Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do 

sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów  

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności 

zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w zakresie określonym w ustawie. 

Wykonując nałożone zadania Urząd stoi na straży m.in. określonych w Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej praw i wolności: 

 ochrony pracy i państwowego nadzoru nad warunkami wykonywania pracy 

(art.24), 

 równego prawa kobiet i mężczyzn do zatrudnienia i awansów, do jednakowego 

wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości (art. 33), 

 zakazu zatrudniania dzieci do lat 16 (art. 65 ust. 3), 

 przestrzegania minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę (art. 65 ust. 4), 

 prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, dni wolnych od pracy, 

corocznych płatnych urlopów, maksymalnych norm czasu pracy (art. 66). 

W 2010 i 2011 roku Sejm RP dwukrotnie uchwalił ustawy o zmianie ustawy z dnia 

13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy i niektórych innych ustaw. Istota zmian 

dotyczyła sposobu wykonywania zadań, prowadzenia kontroli i stosowania środków 

prawnych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, poprzez w szczególności: 

 wprowadzenie form oddziaływania prewencyjnego na pracodawców  

i przedsiębiorców; 

 odformalizowanie procedur kontrolnych, w tym dotyczących kontroli legalności 

zatrudnienia; 

 umożliwienie organom Państwowej Inspekcji Pracy stosowania zróżnicowanych 

środków prawnych w reakcji na stwierdzone zagrożenia i naruszenia przepisów. 

 

3. Struktura organizacyjna 

Marszałek Sejmu ustala statut Państwowej Inspekcji Pracy, określający jej 

organizację wewnętrzną oraz siedziby i zakres właściwości terytorialnej okręgowych 

inspektoratów pracy. 

Strukturę organizacyjną Państwowej Inspekcji Pracy tworzą: Główny Inspektorat 

Pracy, 16 okręgowych inspektoratów pracy, w ramach których funkcjonują 43 oddziały, 

oraz Ośrodek Szkolenia PIP im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu. 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu obejmuje swym działaniem obszar 
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województwa dolnośląskiego. Okręgowemu Inspektoratowi Pracy we Wrocławiu 

podlegają cztery oddziały terenowe zlokalizowane w Jeleniej Górze, Legnicy, 

Wałbrzychu i Kłodzku. 

Okręgowy Inspektoratem Pracy kieruje okręgowy inspektor pracy przy pomocy 

zastępcy ds. prawno-organizacyjnych i ds. nadzoru. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu stan zatrudnienia na dzień 

31.12.2013r. wynosił 239 osób tj. 237,125 etatu, w tym: 

 156 pracowników z uprawnieniami kontrolno-nadzorczymi, 

 1 pracownik – kandydat na podinspektora pracy, 

 42 pracowników merytorycznych, 

 13 pracowników organizacyjnie wspomagających inspektorów pracy, 

 27 pracowników księgowości, administracji i obsługi. 

Pracownicy Inspektoratu, w zależności od wykonywanych zadań, przypisani są 

formalnie do zorganizowanych w Urzędzie sekcji i zespołów. Także inspektorzy pracy 

przynależą do utworzonych w poszczególnych pionach sekcji i zespołów branżowych. 

 

4. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy 

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należą w szczególności: 

 nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących 

stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze 

stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych  

z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; 

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania 

działalności oraz kontrola przestrzegania obowiązku: 

 informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu 

zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności, 

 opłacania składek na Fundusz Pracy, 

 dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której 

prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru, 

 prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi  

w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 
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 prowadzenia działalności przez podmioty kierujące osoby w celu nabywania 

umiejętności praktycznych, w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, 

praktyki lub stażu zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą 

zarobkową − zgodnie z warunkami określonymi w art. 19d i 85 ust. 2 ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

 kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania 

pracy przez cudzoziemców; 

 kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze; 

 kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku pod 

względem spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach; 

 podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i ograniczaniu zagrożeń  

w środowisku pracy, a w szczególności: 

 badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i analizowanie 

przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków 

zapobiegających wypadkom i chorobom zawodowym, 

 inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy,  

a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie 

indywidualnym, 

 udzielanie porad i informacji w zakresie prawa pracy i bezpieczeństwa pracy, 

 podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do 

zapewnienia przestrzegania prawa pracy; 

 współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli 

przestrzegania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

dla środowiska; 

 kontrola przestrzegania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych 

w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych; 

 kontrola ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych 

warunkach lub o szczególnym charakterze, o której mowa w ustawie  

o emeryturach pomostowych; 

 opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa pracy; 

 prawo wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej – uczestnictwo 

w postępowaniu przed sądem pracy, w sprawach o ustalenie istnienia stosunku 

pracy; 
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 współpraca z urzędami państw członkowskich Unii Europejskiej 

odpowiedzialnymi za nadzór nad warunkami pracy i zatrudnienia pracowników, 

polegająca na: 

 udzielaniu informacji o warunkach zatrudnienia pracowników skierowanych 

do wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej na określony czas, przez pracodawcę mające go siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 informowaniu o stwierdzonych wykroczeniach przeciwko prawom 

pracowników skierowanych do wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na określony czas przez pracodawcę mającego 

siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej, 

 wskazywaniu organu nadzoru nad rynkiem pracy, właściwe go do udzielania 

żądanej informacji ze względu na zakres jego działania; 

 ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie 

pracy i innych ustawach oraz udział w postępowaniu w tych sprawach  

w charakterze oskarżyciela publicznego. 

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, nadzorem inspekcji pracy  

w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia objęci są nie tylko 

pracodawcy, ale także nie będący pracodawcami przedsiębiorcy i inne jednostki 

organizacyjne. Chodzi o osoby lub organizacje, na rzecz których jest świadczona praca 

przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność 

gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy. 

Kontroli PIP podlegają także: 

 podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, 

poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej w rozumieniu art. 18 ust. 1 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – w zakresie 

przestrzegania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3  

lit. d i e ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy; 

 podmioty kierujące osoby w celu nabywania umiejętności praktycznych,  

w szczególności odbycia praktyki absolwenckiej, praktyki lub stażu 

zawodowego, niebędących zatrudnieniem lub inną pracą zarobkową –  

w zakresie, o którym mowa w art. 19d i 85 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 
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5. Stosowane środki prawne 

W celu realizacji zadań, organy PIP zostały wyposażone w uprawnienie 

stosowania środków prawnych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa 

pracy, tj. w szczególności: 

 nakazania usunięcia, w ustalonym terminie, stwierdzonych naruszeń przepisów 

i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 nakazania wstrzymania prac lub działalności, gdy naruszenie powoduje 

bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracowników lub innych osób 

wykonujących te prace albo prowadzących działalność; 

 skierowania do innych prac pracowników lub innych osób dopuszczonych do 

pracy wbrew obowiązującym przepisom przy pracach wzbronionych, 

szkodliwych lub niebezpiecznych albo pracowników lub innych osób 

dopuszczonych do pracy przy pracach niebezpiecznych, jeżeli pracownicy ci lub 

osoby nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. Nakazy w tych sprawach 

podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 

 nakazania wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń w sytuacji, gdy ich 

eksploatacja powoduje bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 

zatrudnionych. Nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu 

wykonaniu; 

 zakazania wykonywania pracy lub prowadzenia działalności w miejscach,  

w których stan warunków pracy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia lub 

zdrowia. Nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 

 nakazania zaprzestania prowadzenia działalności bądź działalności określonego 

rodzaju w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy 

zagraża życiu lub zdrowiu pracowników lub osób fizycznych wykonujących 

pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym osób wykonujących na 

własny rachunek działalność gospodarczą; 

 nakazania wykonania badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych  

w środowisku pracy w przypadku naruszenia trybu, metod, rodzaju lub 

częstotliwości wykonania tych badań i pomiarów lub konieczności stwierdzenia 

wykonywania pracy w szczególnych warunkach; 

 nakazania ustalenia, w określonym terminie, okoliczności i przyczyn wypadku; 

 nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także 

innego świadczenia przysługującego pracownikowi. Nakazy w tych sprawach 

podlegają natychmiastowemu wykonaniu; 

 nakazania umieszczenia pracownika w ewidencji pracowników wykonujących 

prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; 
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 nakazania wycofania z obrotu lub z użytku wyrobu nie spełniającego 

zasadniczych lub innych wymagań, zakazania dalszego przekazywania wyrobu 

użytkownikowi, ograniczenia dalszego przekazywania wyrobu użytkownikowi 

lub nakazania stronie postępowania powiadomienia użytkowników wyrobu  

o stwierdzonych niezgodnościach z zasadniczymi lub innymi wymaganiami; 

 nakazania utworzenia służby bhp albo zwiększenia liczby pracowników tej 

służby, jeżeli jest to uzasadnione zagrożeniami zawodowymi; 

 wydawania zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych 

przez dziecko do czasu ukończenia przez nie 16 roku życia; 

 skierowania wystąpienia lub wydania polecenia, w razie stwierdzenia innych 

naruszeń, niż wymienione wyżej, w sprawie ich usunięcia, a także wyciągnięcia 

konsekwencji w stosunku do osób winnych; 

 kierowania powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy. 

 

6. Stosowane sankcje 

Inspektorzy pracy uprawnieni są do kierowania do sądu wniosków o ukaranie oraz 

nakładania grzywien w drodze mandatów karnych w wysokości do 2.000 zł za 

wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej. Jeżeli ukarany co najmniej 

dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w Kodeksie pracy 

popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy 

organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę 

w wysokości do 5.000 zł. 

Wykroczenia, w których inspektor pracy jest oskarżycielem publicznym i ma prawo 

kierowania do sądu wniosków o ukaranie zagrożone są karą grzywny nawet do  

30.000 zł. 

Jednym z uprawnień inspektorów pracy jest nakładanie kar pieniężnych na 

podmioty wykonujące przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem  

z naruszeniem obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Kary te nakładane są  

w drodze decyzji administracyjnej i wynoszą od 50 zł do 10.000 zł za każde naruszenie. 

Maksymalny wymiar kary nałożonej przez inspektora pracy za naruszenia stwierdzone 

podczas kontroli w podmiocie wykonującym przewóz drogowy, nie może przekroczyć 

30.000 zł. 
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II. Wypadki przy pracy 

1. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

W ubiegłym roku sprawozdawczym, według statystyk Głównego Urzędu 

Statystycznego, województwo dolnośląskie było czwartym z kolei pod względem liczby 

osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (po województwach śląskim, 

wielkopolskim i mazowieckim) – 10.232 osób (w roku 2011 poszkodowanych  

w wypadkach ogółem było 10.555 osób). Wskaźnik poszkodowanych na 1.000 

zatrudnionych wynosi tu 11,01, przy średniej krajowej równej 7,38 i najniższym 

wskaźniku w województwie mazowieckim, wynoszącym 5,47. Nie ma jeszcze statystyk 

prowadzonych przez ten urząd za cały rok 2013, ale wiele wskazuje na to, że i w tym 

roku województwo dolnośląskie utrzyma swoją czwartą pozycję pod względem liczby 

poszkodowanych i najwyższy wskaźnik wypadkowości. Informacje zebrane przez GUS  

z kart statystycznych za pierwsze trzy kwartały roku 2013 niestety potwierdzają te 

przewidywania: na terenie Dolnego Śląska do końca września w wypadkach przy pracy 

ucierpiało 6.598 osób, tj. mniej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie  

I-IX 2013 roku wypadkom przy pracy uległo 7.040 osób, czyli o 442 osób mniej). 

 
Poszkodowani w wypadkach przy pracy w roku 2012 na 1000 zatrudnionych 
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W roku 2013 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zgłoszono ogółem 

272 zdarzenia wypadkowe. W roku poprzednim zdarzeń takich zgłoszono o 17 mniej.  

W 92 przypadkach odstąpiono od badania zdarzenia z uwagi na ich charakter  

(m.in. przypadki medyczne, wypadki komunikacyjne), 3 zgłoszenia przekazano do 

innego inspektoratu ze względu na właściwość miejscową, natomiast 5 zgłoszeń 

dotyczyło zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Pamiętać należy, iż obowiązkiem 

zgłoszenia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz prokuratorowi, objęte są 

wypadki przy pracy oraz wszelkie zdarzenia, które za wypadek przy pracy mogą zostać 

uznane i których skutkiem jest ciężki uraz ciała bądź śmierć, lub którym uległo 

jednocześnie co najmniej dwie osoby. 

Czynności kontrolne związane z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn wypadków 

przeprowadzono w odniesieniu do 165 zdarzeń, dotyczących 137 wypadków 

indywidualnych i 22 wypadków, w których poszkodowanych zostało więcej niż 2 osoby. 

Spośród zbadanych w minionym roku wypadków przy pracy, 18 zdarzyło się w roku 

2012. Analizie poddano także 6 zdarzeń potencjalnie wypadkowych. 

Liczby zbadanych przez inspektorów pracy zdarzeń uznanych za wypadki przy 

pracy w latach 2011-2013 przedstawia poniższa tabela. Zestawienie to nie obejmuje 

indywidualnych wypadków lekkich – niepodlegających obowiązkowemu zgłoszeniu 

właściwemu inspektorowi pracy – zbadanych przez inspektorów. 

 

W 18 przypadkach nie udało się zakończyć badania zdarzeń wypadkowych do 

końca roku sprawozdawczego, więc nie ujęto ich w dalszych statystykach. 

 

 Zbadane zdarzenia uznane za wypadki przy pracy 

2011 2012 2013 

ciężkie  59 67 66 

śmiertelne  39 32 32 

zbiorowe  22 16 22 

razem  120 115 120 
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Rozkład ilości zbadanych wypadków przy pracy w poszczególnych jednostkach 

organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przedstawia poniższa 

tabela. 

 Zbadane zdarzenia uznane za wypadki przy pracy 

ciężkie śmiertelne zbiorowe 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Wrocław 24 28 27 13 12 12 11 2 8 

Kłodzko 5 2 0 7 0 3 2 0 0 

Legnica 16 15 11 7 12 11 5 6 8 

Wałbrzych 10 13 20 6 4 3 2 5 2 

Jelenia Góra 4 8 8 5 4 3 1 2 4 

razem  59 67 66 39 32 32 22 16 22 

 

W 2013 roku do największej ilości wypadków doszło wśród osób pracujących  

w budownictwie (24,17%). To sytuacja odmienna niż w roku ubiegłym, kiedy to 

najczęściej (30,43%) wypadkom ulegali zatrudnieni w przedsiębiorstwach zajmujących 

się przetwórstwem przemysłowym. Zauważyć jednak należy, iż powyższy podział 

związany jest z klasyfikacją działalności firmy powierzającej pracę poszkodowanym,  

a nie rodzajem pracy wykonywanej podczas zaistnienia zdarzenia. 

 

 
 
Z powyższymi danymi korelują statystyki wypadkowe obrazujące strukturę 

zbadanych wypadków według miejsca ich zaistnienia. W bieżącym roku 

sprawozdawczym do wypadków przy pracy najczęściej dochodziło w miejscach produkcji 

(23,33%). Na terenie prowadzonych prac budowlanych zaistniało 22,50% wszystkich 

24,17%

22,50%

10,83%

10,00%

9,17%

7,50%

6,67%
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1,67%
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0,83%
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badanych w 2013 roku wypadków. W roku 2012 w miejscu prowadzenia produkcji doszło 

do 27,83% wypadków, zaś teren budowy był przestrzenią, w której wydarzyło się 22,61% 

zdarzeń o charakterze wypadku przy pracy. 

 
 

W wypadkach badanych przez inspektorów pracy w 2013 roku, najczęstszymi 

zidentyfikowanym zdarzeniem wypadkowym było uszkodzenie, rozerwanie lub 

załamanie się elementu (19%) oraz utrata kontroli nad środkiem transportu lub 

ładunkiem (17%). Dość znaczącym statystycznie wydarzeniem powodującym wypadki 

przy pracy było poślizgnięcie się, potknięcie i upadek poszkodowanego (16 przypadków), 

z których aż 15 to upadki z wysokości. Warto zaznaczyć jednak, iż w 18% przypadków 

nie udało się wskazać zdarzenia zgodnego z obowiązującą klasyfikacją. 
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Na poniższym wykresie przedstawiono najczęstsze czynniki materialne związane  

z wydarzeniami wypadkowymi. Wśród najczęściej występujących czynników odnotować 

należy budynki i inne konstrukcje (18%) oraz stacjonarne maszyny i urządzenia 

techniczne (15%). 

 

 

 

Koniecznym jest, by zaznaczyć tu, iż statystyka ta przedstawia dane wyłącznie  

w odniesieniu do wypadków zbadanych. Badaniu inspektorów nie podlegają zwykle 

przypadki medyczne (zawały, udary) oraz wypadki komunikacyjne, stąd czynnik 

materialny „pojazdy drogowe i transportowe” nie został na tym wykresie odzwierciedlony 

w sposób rzeczywisty.  
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87% poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zbadanych przez inspektorów 

pracy, to pracownicy, czyli osoby, którym powierzono pracę na mocy umowy o pracę. 

Inspekcyjnemu badaniu podlegały także wypadki, którym uległy osoby zatrudnione na 

podstawie umów cywilno-prawnych – osoby te stanowiły 13% wszystkich 

poszkodowanych w wypadkach. O wypadkach osób wykonujących pracę a niebędących 

pracownikami, inspektorzy PIP uzyskiwali informacje od jednostek organizacyjnych 

policji, od przedstawicieli mediów i od dyspozytorów służb ratunkowych. W tym ostatnim 

przypadku współpracę pomiędzy wrocławskim OIP a pogotowiem ratunkowym należy 

uznać za wzorową. Choć oczywiście zdarzają się przypadki, gdy dyspozytorzy zgłaszają 

do Inspektoratu wypadki, które z mocy prawa takiemu zgłoszeniu nie podlegają, to 

jednak dzięki temu współdziałaniu inspektorzy pracy powzięli informacje o wypadkach, 

które nie były zgłaszane przez pracodawców i mogłyby pozostać niezgłoszone.  

 

 

 

 

 

 

Jak wynika z analizy danych zebranych podczas badania wypadków przy pracy, 

które to dane przedstawiono na poniższym wykresie, niepokojąco dużą grupę 

poszkodowanych w wypadkach stanowią pracownicy, którzy w danym zakładzie pracują 

najwyżej tydzień. Wśród 12 poszkodowanych o takim stażu pracy, 2 poniosło śmierć, a 8 

doznało ciężkich obrażeń ciała. Badając te wypadki niejednokrotnie stwierdzano, iż 

umowy zawierane są dopiero po zaistniałym wypadku, kiedy to poszkodowany bądź jego 

rodzina zagrożeni są pozbawieniem świadczeń z tytułu wypadku przy pracy,  

a zatrudniający może odpowiadać za nielegalne zatrudnianie. Po fakcie strony 

zazwyczaj zgodnie potwierdzają taki termin zatrudnienia. Proceder ten występujący 

zwykle w małych podmiotach gospodarczych dość częsty, jednak możliwości 

inspektorów pracy w jego ograniczaniu są niestety znikome. 

 

W zbadanych przez inspektorów pracy OIP Wrocław w roku sprawozdawczym 

wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 65 osób o stażu pracy w zakładzie 

nie dłuższym niż 1 rok (39,39% wszystkich poszkodowanych), z których 12 to 

poszkodowani o stażu pracy krótszym niż tydzień. 

We wszystkich wypadkach przy pracy, zbadanych przez inspektorów pracy  

w 2013 roku, poszkodowane zostały 204 osoby, z czego 36 osób poniosło śmierć,  

a 67 doznało ciężkich obrażeń ciała, nierzadko kończących się trwałym kalectwem. 
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Grupą szczególnie narażoną na wypadki przy pracy byli w roku 2013 pracujący  

w grupie wiekowej od 30 do 39 lat (27% poszkodowanych w wypadkach podlegających 

zgłoszeniu, tj. ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych) Ale przyznać trzeba, iż analiza 

wypadków przy pracy, według wieku poszkodowanych, nie pozwala na wyodrębnienie 

przeważającego trendu w tym zakresie. Liczba poszkodowanych w poszczególnych 

przedziałach wiekowych jest bardzo podobna. Najmniejsza liczba wypadków przy pracy 

charakteryzuje niezmiennie grupę najmłodszych oraz najstarszych pracowników, co jest 

związane ze stosunkowo niewielką liczbą pracujących w tych grupach. 
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Tradycyjnie, mężczyźni są grupą, w której liczba wypadków przy pracy przyjmuje 

wyższe wartości. Liczba wypadków przy pracy wśród pracujących kobiet jest ponad 

dwunastokrotnie niższa niż w populacji pracujących mężczyzn. 

 

 

 

Rokrocznie największą grupą osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy są 

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. W roku 2013 stanowili oni 44% wszystkich 

poszkodowanych w ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadkach przy pracy. 

Znaczącą grupą osób ulegającą wypadkom przy pracy, podlegającym zgłoszeniu do PIP, 

są operatorzy maszyn. W roku sprawozdawczym grupa ta liczyła 27% wszystkich, którzy 

ponieśli uraz, bądź śmierć w wyniku wypadku przy pracy. Najmniej liczną grupą 

poszkodowanych w sposób ciężki bądź śmiertelny są corocznie pracownicy biurowi, 

różnego rodzaju specjaliści oraz przedstawiciele władz, urzędnicy i kierownicy wyższego 

szczebla (od 3% do 2%). Wypadki, w których doznają oni urazu bądź które są przyczyną 

ich śmierci to przeważnie wypadki komunikacyjne. 
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Najczęściej rejestrowane przyczyny wypadków pozostają od lat niezmienne – za  

główne przyczyny wypadku uznać należy nieprawidłowe zachowanie się pracownika. 

Najrzadszymi natomiast są te przyczyny, które wynikają z techniki czyli np. stan 

techniczny wykorzystywanych maszyn i narzędzi 

Czynnik ludzki jako przyczynę wypadku odnotowano w 51% ogółu zbadanych 

wypadków. W ramach czynnika ludzkiego należy wyróżnić: 

 nieprawidłowe zachowanie się pracownika wywołane zaskoczeniem, 

lekceważeniem zagrożenia, niedostateczna koncentracja uwagi na 

wykonywanej czynności – 104 przypadki,  

 niewłaściwe używanie sprzętu ochronnego lub nieużywanie go w ogóle –  

14 przypadków,  

 niewłaściwie posługiwali się sprzętem oraz urządzeniami technicznymi czy 

mechanicznymi – 30 przypadków, 

 stan psychofizyczny pracownika niezapewniający bezpiecznego wykonywania 

pracy, (spożywanie alkoholu, środków odurzających oraz psychotropowych) – 

17  przypadków.  

Kolejną grupą przyczyn wypadków przy pracy były przyczyny organizacyjne – 

odnotowano je w 39% ogółu wypadków. Chodzi tu zwłaszcza o niewłaściwą ogólną 

organizację pracy – brak nadzoru ze strony przełożonego, tolerowanie odstępstw od 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brak  lub nieodpowiednie 

przeszkolenie w zakresie bhp.  
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Trzecią i ostatnią wyróżnioną przez inspektorów PIP grupą przyczyn wypadków 

przy pracy były przyczyny techniczne. Odnotowano je w 10% ogółu zbadanych 

wypadków. Należy tu wymienić wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania 

techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego. 

 

 

 

2. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków zaistniałych 

podczas realizacji prac remontowo-budowlanych 

W roku 2013 inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zbadali 

28 wypadków, które miały miejsce podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych. 

6 z nich to wypadki, które zaistniały jeszcze w roku 2012, ale dopiero w bieżącym roku 

sprawozdawczym udało się zakończyć ich badanie. Badanie 4 wypadków, które miały 

miejsce w bieżącym roku, a których ofiary poniosły śmierć w ich wyniku, zostanie 

zakończone w roku 2014. W tych wypadkach, które podlegały zbadaniu, obrażeniom 

uległy 34 osoby, z których 10 zmarło, a 16 doznało ciężkich urazów. 8 osób lekko 

poszkodowanych jest ofiarami wypadków zbiorowych. 

Rozkład badanych zdarzeń wypadkowych pomiędzy poszczególnymi Oddziałami 

OIP Wrocław przedstawia się następująco: 
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Najczęściej występującym wydarzeniem wypadkowym był upadek z wysokości –  

w 29% przypadków z 28 zbadanych, zanotowano właśnie ten rodzaj zdarzenia. Dalej na 

liście zdarzeń wypadkowych znalazły się: uderzenie, przygniecenia spadającym z góry 

przedmiotem (11%), utrata kontroli nad obiektem (7%). Po 2% wśród wszystkich 

zgłoszonych zdarzeń wypadkowych stanowiły: uszkodzenie materiału, utrata kontroli nad 

środkiem transportu, nieskoordynowane, niewłaściwe ruchy i obecność w strefie 

zagrożenia. W przypadku 14% badanych wypadków, nie udało się ustalić wydarzenie, 

które doprowadziło do wypadku. 
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46% wypadków w branży budowlanej miało miejsce podczas prowadzenia prac 

remontowych oraz wyburzeń i rozbiórek, zaś na terenach budów obiektów 

nowowznoszonych wydarzyło się 43% wszystkich zdarzeń wypadkowych. Wypadki 

śmiertelne, ciężkie i zbiorowe, jakie zanotowano w roku 2013, wydarzyły się przede 

wszystkim w firmach zatrudniających na budowie do 9 osób oraz na małych budowach, 

na których stan zatrudnienia nie przekraczał 9 osób – 57% wszystkich wypadków. Na 

budowach, i w firmach, gdzie stan zatrudnienia wynosił od 10 do 49 pracowników, 

zdarzyło się 29% wypadków. 

Analiza wydarzeń powodujących ciężkie i śmiertelne wypadki przy pracy zaistniałe 

na dolnośląskich budowach w 2013r. oraz stwierdzone przez inspektorów pracy 

nieprawidłowości w dziedzinie bezpieczeństwa pracy na budowach, wciąż wskazują na 

potrzebę najintensywniejszych działań kontrolnych oraz prewencyjnych w niewielkich 

firmach budowlanych i na małych budowach oraz skierowanych na inwestycje, na 

których wykonywane są prace na wysokości, w szczególności prace wykonywane na 

rusztowaniach, dachach budynków oraz prace związane z eksploatacją podestów 

ruchomych. 
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W budownictwie najczęściej występującymi zdarzeniami wypadkowymi są 

upadki z wysokości. W roku 2013 ze zbadanych 28 wypadków, 8 to upadki  

z wysokości, w których zginęły 2 osób, 5 doznało ciężkich uszkodzeń ciała  

a 2 – lżejszych urazów. Osoby lżej ranne były ofiarami wypadku zbiorowego. 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 27 

 
  

Zastosowane środki prawne  

W wyniku przeprowadzonych kontroli związanych z badaniem wypadków 

inspektorzy wydali 182 decyzji w tym: 

 6 decyzji wstrzymania prac, 

 12 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń 

 66 decyzji z rygorem natychmiastowego wykonania na podstawie art. 108 kpa. 

Ponadto do pracodawców skierowano 82 wystąpienia zawierających 221 

wniosków. 

 

Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości  

Po raz kolejny, jako przykład nierozwagi pracodawców, innych osób 

kierujących pracownikami i samych poszkodowanych będziemy prezentować 

wypadek, w którym zdarzeniem wypadkowym był upadek z wysokości. Co w tym 

wypadku bulwersujące, to fakt, iż pracodawca i świadkowie próbowali ukryć przed 

badającym wypadek inspektorem prawdziwy przebieg zdarzenia. Wypadek w ogóle nie 

został zgłoszony przez pracodawcę, a o fakcie jego zaistnienia powiadomiła OIP policja 

kilka dni po zdarzeniu. Poszkodowany spadł z rusztowania przejezdnego, gdy 

wykonywał prace malarskie sufitu, w jednym z podwrocławskich pałaców. Doznał 

licznych złamań i obrażeń organów wewnętrznych. Nie udało się ustalić bezpośrednich 

świadków zdarzenia. Inspektorowi okazano owo rusztowanie – zabezpieczone było ono 

wręcz podręcznikowo i aż trudno sobie wyobrazić, by ktoś mógł z niego spaść wykonując 

prace. Sprawa wyjaśniła się, gdy inspektor otrzymał zdjęcia miejsca zdarzenia, które 

policjanci zrobili zaraz po wypadku. Rusztowanie, które zlecający prace dzierżawił od ich 

producenta, zostało przerobione we własnym zakresie, w sposób całkowicie niezgodny  

z projektem i bez wiedzy osób odpowiedzialnych za montaż rusztowania. Na ostatnim 

poziomie rusztowania zamontowano dodatkowo dwa podesty robocze. Jeden z nich, ten 

z którego poszkodowany wykonywał prace, nie został wyposażony w jakiekolwiek, nawet 

prowizoryczne zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości. Po wypadku kierownik 

budowy zwrócił się do producenta rusztowania z wnioskiem o jego poprawny montaż, 

zgodny z projektem. I właśnie takie wzorowe rusztowanie okazano inspektorowi pracy. 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika 

nałożono 66 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 94.000 zł.  

W stosunku do 11 osób odpowiedzialnych za popełnienie takich wykroczeń 

zastosowano środki wychowawcze. Inspektorzy pracy skierowali ponadto 4 wnioski do 

sądu  

o ukaranie osób winnych popełnienia wykroczeń. 6 powypadkowych postępowań 

kontrolnych zakończonych zostało skierowaniem do właściwych prokuratur 

zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
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Zdjęcie 1. Z niezabezpieczonego, prawego pomostu, z wysokości blisko 5m spadł poszkodowany 

 
Zdjęcie 2. Widok ogólny miejsca wypadku – miejsce upadku poszkodowanego 

Przyczyny wypadku udało się ustalić na podstawie badania materiałów 

dostarczonych przez policję, która obecna była na miejscu zdarzenia zaraz po jego 

zaistnieniu. Jako główną przyczynę wskazać należy zły stan techniczny rusztowania  
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tj. brak zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. Miejsce upadku oraz usytuowanie 

materiałów i sprzętu na pomoście rusztowania jednoznacznie wskazują, że 

poszkodowany wykonywał prace stojąc na niezabezpieczonej części pomostu. Wśród 

przyczyn wymienić należy także tolerowanie przez nadzór wykonywania pracy  

w warunkach zagrożenia życia i zdrowia oraz lekceważenie zagrożenia przez samego 

poszkodowanego. 

 

Efekty działań kontrolnych 

Zasadniczym celem kontroli powypadkowych jest ustalenie okoliczności  

i przyczyn wypadku. Inspektorzy pracy podejmujący działania kontrolne w tym zakresie, 

każdorazowo cel ten osiągali. Nie wystąpiły przypadki przerwania postępowania lub jego 

zakończenia bez dokonania ustaleń. 

Biorąc pod uwagę ilość i rodzaj nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli 

powypadkowych oraz podejmowane przez inspektorów pracy działania, należy uznać, iż 

konkretnym i wymiernym efektem przeprowadzonych kontroli było wyeliminowanie 

zagrożeń związanych z wypadkiem.  

Likwidacja stwierdzonego bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia jest 

największym efektem przeprowadzanych kontroli. W 84 przypadkach wydano 

odpowiednie decyzje, które zostały zrealizowane natychmiastowo. 

Poprawa warunków pracy dotyczyła organizacji stanowiska pracy, wyposażenia 

tego stanowiska oraz stanu technicznego obiektów. Po kontrolach związanych  

z badaniem wypadków przy pracy wydano m.in. decyzje dotyczące: 

 organizacji stanowiska pracy i wyposażenia, odnoszące się do 203 

pracowników,  

 stanu technicznego maszyn i urządzeń, odnoszące się do 95 pracowników, 

 środków transportu i pomieszczenia, odnoszące się do 59 pracowników, 

 eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, odnoszące się do  

1.506 pracowników. 

 

Powypadkowe działania profilaktyczne  

Inspektorzy pracy badając 4 zdarzenia wypadkowe, których okoliczności  

i przyczyny można uznać za typowe dla danego typu zakładów, i w przypadku których 

stwierdzono, iż prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń o tym samych charakterze 

jest znaczne, wystosowali do pracodawców działających w tych samych branżach, co 

pracodawcy poszkodowanych, pisma profilaktyczne. Pisma takie skierowano do 60 

zakładów pracy. 
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Podsumowanie i wnioski  

Statystyki wskazują, że rok 2013 nie odbiegał od lat poprzednich co do ilości  

i rodzaju wypadków. Zarówno przyczyny zbadanych wypadków, jak i ich ilość 

potwierdzają, że można mówić tu o stałych tendencjach. Niezmienne jest też niestety 

podejście, tak pracodawców, jak i służb bhp, do zagadnień bezpieczeństwa pracy przed 

wypadkiem oraz ich reakcje i zachowania w sytuacji zaistnienia wypadku. Powszechne 

są próby zatuszowania głównych przyczyn wypadków oraz „niedostrzeganie” 

popełnianych w zakładach błędów. 

W takim stanie rzeczy aktualne pozostają sugestie przedstawiane w latach 

poprzednich. Prowadzone od szeregu lat kontrole procedur powypadkowych dają 

niestety wciąż te same wyniki. Brak jest środków umożliwiających skuteczne działania  

w zakresie wyeliminowania podstawowych błędów w postępowaniach i dokumentacjach 

powypadkowych. Zarówno tzw. specjaliści ds. bhp, jak i pracodawcy, nie ponoszą 

żadnych konsekwencji stworzenia nieprawidłowych dokumentacje powypadkowe, które 

wydają się być jedynie „papierem” mającym spełnić – choć i nierzadko brak i tego – 

wymagania formalnych. Procedura powypadkowa i stworzona w oparciu o nią 

dokumentacją, nie mają wiele wspólnego z rzetelnym działaniem powypadkowym  

i naprawczym Inspektor pracy może jedynie skierować środek o nie władczym 

charakterze, a nieprawidłowy protokół powypadkowy ma już moc prawną i nie można go 

wzruszyć. 

Wydaje się, jak już niejednokrotnie wspominano, iż na świadomość 

przedsiębiorców wpłynąć może jedynie drastyczne zwiększenie kar finansowych. 

Pracodawcy zwolnieni są obecnie z jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej za 

wypadek przy pracy oraz  jego skutki. Nie wydają się więc zainteresowani 

inwestowaniem w bezpieczeństwo. 

W związku z tym, co wskazano powyżej, zasadna wydaje się być zmiana ustawy  

o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i wprowadzenie zapisów, które obciążą 

pracodawcę kosztami odszkodowań, w sytuacji wykazania, iż doszło do wypadku na 

skutek ewidentnych zaniedbań i naruszeń przepisów z jego strony.  

Wielokrotnie wskazywaliśmy też problem oceny ryzyka zawodowego, który nadal 

traktowany jest przez pracodawców jako zło konieczne, a dokumentacja z tej oceny, nie 

ma nic wspólnego z rzeczywistą identyfikacją zagrożeń. Napotykane w trakcie kontroli 

dokumenty, to opracowania bezmyślnie powielane z ogólnie dostępnych źródeł lub 

innych zakładów „obsługiwanych” przez tych samych behapowców. 

W związku z tym należy rozważyć zasadności wprowadzenia do katalogu 

wykroczeń art. 283 §2 Kodeksu pracy punktów o brzmieniu: 
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- „Kto nie dokonuje wymaganej oceny ryzyka zawodowego podlega karze...” 

- „Kto dokonując oceny ryzyka zawodowego pomija w tej ocenie informacje mające 

bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy na określonych stanowiskach, lub podaje 

informacje nieprawdziwe podlega karze...” 

Rozwiązanie takie pozwoliłoby zdyscyplinować zarówno pracodawców jak  

i autorów ocen ryzyka.  

Podejście probezpieczne wydaje się być obce większości pracodawcom. W ich 

ocenie rygorystyczne przestrzeganie przepisów przy krótkotrwałych i prostych pracach 

powoduje znaczne wydłużenie czasu pracy realizacji inwestycji i podniesienie jej 

kosztów. Oszczędności najlepiej można dostrzec obserwując stosowane na budowach 

prowizoryczne rusztowania czy niestosowanie podstawowych zabezpieczeń. Co 

szczególnie niepokojące, pracownicy, którym nakazuje się pracować w takich warunkach 

również nie zgłaszają co do nich zastrzeżeń i dbałość o bezpieczeństwo uznają za 

zbytnią uciążliwość. Znamienne jest to, iż nastawienie pracowników zmienia się 

diametralnie po zaistnieniu wypadku przy pracy – po takim zdarzeniu sami są w stanie 

wskazać wszelkie nieprawidłowości, do których dopuszczono na stanowisku pracy, 

a których wcześniej zdawali się nie dostrzegać. 

 

3. Kontrola poprawności postępowania powypadkowego 

prowadzonego przez pracodawców  

Działania nadzorcze 

Inspektorzy pracy wśród swych zadań, związanych z postępowaniem 

powypadkowym mają również to, związane z kontrolą poprawności 

postępowania powypadkowego, prowadzonego przez pracodawcę. Analizę 749 

dokumentacji powypadkowych przeprowadzono w 159 zakładach pracy. 

 

Stwierdzane nieprawidłowości 

Ogółem stwierdzono 790 różnych nieprawidłowości związanych z 

procedurą postępowania powypadkowego, a w tym: 

 nieprawidłowości przy zgłaszaniu wypadków: 42 przypadków  

w 35 zakładach, w tym: 

 opóźnienie w zgłoszeniu przez poszkodowanego lub przełożonego 

poszkodowanego – 22 przypadki, 
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 opóźnienia w zgłoszeniu lub niezgłoszenie przez pracodawcę wypadku do 

PIP – 20 przypadków; 

 nieprawidłowości przy ustalaniu okoliczności i przyczyn: 498  przypadków  

w 128 zakładach, w tym: 

 nieustalenie wszystkich przyczyn – 144 przypadków, 

 ustalenie tylko okoliczności wypadku – 44 przypadki, 

 ustalenie przyczyn wypadku innych niż to wynika z analizy inspektora pracy – 

87 przypadków, 

 niewłaściwy skład zespołu powypadkowego – 31 przypadków, 

 przystąpienie do badania wypadku ze zwłoką – 28 przypadków, 

 niewskazanie naruszonych przez pracodawcę przepisów – 40 przypadków, 

 zaniechanie oględzin miejsca wypadków – 34 przypadków, 

 nieprawidłowości dotyczące wniosków profilaktycznych: 195 przypadków  

w 81 zakładach, 

 nieprawidłowości przy sporządzaniu statystycznych kart wypadku:  

38 przypadków w 16 zakładach, 

 nieprawidłowości dotyczące rejestrowania wypadków: 17 przypadków  

w 9 zakładach. 

 

Zastosowane środki prawne   

 

 

 

 

 

 

 

Efekty działań kontrolnych 

Ze względu na charakter kontrolowanych zagadnień w tym temacie, 

najistotniejszym efektem jest wyegzekwowanie od pracodawcy dla poszkodowanego 

protokołu powypadkowego. 

Wieloletnia praktyka wskazuje, że pozostałe działania w ramach obowiązujących 

środków prawnych są nieskuteczne. Ilości i rodzaj nieprawidłowości są praktycznie 

niezmienne od lat. Efekt w tym zakresie jest więc znikomy pomimo, że inspektorzy 

wykorzystują wszelkie możliwe środki prawne. 

 

W ramach postępowań kontrolnych prowadzonych w tym zakresie, inspektorzy 

pracy wydali 25 decyzji nakazowych, 138 wystąpień zawierających 485 wniosków, 

nałożyli 3 mandaty karne na łączną kwotę 3.800 zł oraz zastosowali środek 

wychowawczy w stosunku do 1 osoby. 
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Pozostałe działania inspektorów pracy prowadzone w zakresie procedur 

powypadkowych mają charakter edukacyjno-prewencyjny. 

 

4. Prewencja wypadkowa 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu kolejny rok realizował program 

prewencyjny „Zarządzanie bezpieczeństwem – prewencja wypadkowa”. Zaproszenia do 

udziału w programie skierowano do 83 dolnośląskich pracodawców, w których 

odnotowano w latach poprzednich zwiększoną liczbę wypadków. Z zaproszeń tych 

skorzystały 59 podmiotów, których przedstawiciele wzięli udział w szkoleniach 

prowadzonych przez inspektorów pracy z Sekcji Prewencji i Profilaktyki Wypadkowej.  

W dwóch takich szkoleniach, które zorganizowano w 2013 roku, uczestniczyło ponad 

140 osób, przedstawicieli pracodawców i służb bezpieczeństwa pracy. 

 
Szkolenia były pierwszym etapem kampanii, drugi przewidywał, iż podmioty, 

których przedstawicieli przeszkolono w jej ramach, poddane zostaną audytowi. Z założeń 

programu prewencyjnego wynikało, iż audyt ten miał mieć charakter doradczy  

i sprawdzać, czy zakład został dostosowany do zaleceń inspektorów pracy. Audyt 

przeprowadzany był wyłącznie w podmiotach, które wyraziły na to zgodę. Niestety 

bardzo mała liczba pracodawców wyraziła chęć dalszego udziału w programie i chciała 

gościć w swoim zakładzie inspektora pracy jako doradcę – tylko 3 z 47, którzy 

uczestniczyli w pierwszej części programu, wyraziło chęć wspólnego  

z inspektorami sprawdzenia, czy po ostatnich zdarzeniach wypadkowych zrobili 

wystarczająco dużo, by zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia w zakładzie 

kolejnego wypadku. 

Wydaje się, iż niechęć pracodawców do programu wynika z konieczności poddania 

się kontroli oraz nierzadko poniesienia pewnych wydatków związanych  

z dostosowaniem zakładu do wymagań prawa, zgodnie z zaleceniami inspektorów pracy. 

Szczególną grupą, do której kierowane są inspekcyjne działania prewencyjne,  

w zakresie wypadków przy pracy, są pracownicy budowlani. W roku 2013 Państwowa 

Inspekcja Pracy kontynuowała rozpoczętą w roku 2009 kampanię prewencyjną: „Nie 

lekceważ zagrożeń. Pracuj bezpiecznie na wysokości” skierowaną do pracowników oraz 

małych podmiotów gospodarczych prowadzących prace budowlane. Kampania objęta 

harmonogramem centralnym PIP, w roku 2013 prowadzona była pod nazwą: „Szanuj 

W roku 2013, w wyniku interwencji inspektorów pracy wyegzekwowano od 

pracodawców sporządzenie 37 protokołów powypadkowych, co otworzyło 

poszkodowanym drogę do ubiegania się o świadczenia odszkodowawcze. 



Sprawozdanie z działalności w 2013 roku 

  
Strona 34 

 
  

życie. Profesjonaliści pracują bezpiecznie”. Inspektorzy pracy Dolnośląskiej Sekcji 

Budownictwa odbyli spotkania z pracodawcami zgłoszonymi do programu, informując ich 

o celach, zasadach i formie przeprowadzenia programu oraz na bieżąco udzielali porad  

i pomocy przy dostosowaniu zakładów do wymagań przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzono 9 szkoleń, w których uczestniczyło 37 pracodawców. Pomyślnie przez 

cały proces przebrnęły 32 podmioty gospodarcze, które otrzymały dyplomy Państwowej 

inspekcji Pracy. 
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III. Działania nadzorczo-kontrolne – informacje 

ogólne 

 

 

 

W takcie tych kontroli wydali 24. 463 decyzje, z których 937 było decyzjami 

płacowymi na kwotę 11.671.440,53 złotych, a 23.526 to decyzje dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Prócz decyzji inspektorzy wydali także 24.490  wniosków w 5.127 wystąpieniach 

oraz 841  poleceń. Pamiętać tu jednak należy, iż charakter prawny decyzji i wystąpień 

jest odmienny. Wystąpienie jako akt nie będący decyzją administracyjną, nie 

zobowiązuje pracodawcy do wykonania jego wnioskowanej treści. Jedyny obowiązek 

adresata wystąpienia polega na udzieleniu odpowiedzi. Ten środek prawny nie podlega 

egzekucji administracyjnej, toteż wystąpienie nie wywołuje samo przez się żadnego 

zobowiązania po stronie jego adresata, poza zobowiązaniem informacyjnym. 

 

1. Rozpatrywanie skarg i wniosków 

 

 

 

 

 

W stosunku do 2012 roku ilość ta wzrosła o 496 skarg. Liczba ta nie zawiera 391 

skarg, które zostały przekazane wg właściwości do innych podmiotów, w tym do innych 

Okręgowych Inspektoratów Pracy.  

Oprócz skarg, które wpłynęły do Okręgu w okresie sprawozdawczym inspektorzy 

rozpatrzyli również 362 skarg pozostałych do rozpatrzenia z roku 2012. Inspektorzy 

pracy do dnia 31 grudnia 2013r. załatwili 5.075 skarg. Do rozpatrzenia w roku 2014r. 

pozostało 283 skargi z 2013r. 

Liczba tematów zawartych w skargach zmalała z 10.505 w roku 2012 do 10.289  

w roku 2013, co stanowi spadek o 216 problemów rozpatrywanych w ramach 

W roku 2013 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu przeprowadzili 8.231 kontroli, w 6.686 podmiotach 

gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 513.905 pracowników. 

W 2013 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 4.996 

skarg i wniosków. Liczba ta obejmuje 145 skarg zgłoszonych przez związki 

zawodowe, 48 skarg dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu oraz 148 skarg 

dotyczących mobbingu. W związku z powyższym inspektorzy pracy przeprowadzili 

2.789 kontroli u 2.267 pracodawców. 
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załatwionych skarg. Różnica w liczbie skarg w stosunku do liczby tematów, wynika  

z faktu, iż niejednokrotnie w skargach poruszanych było kilka problemów. 

W roku 2013r. zarejestrowano 824 anonimów, tematy w nich zawarte zostały ujęte 

w poszczególnych przedmiotach skarg  

Na ogólną liczbę 4.966 skarg, które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

we Wrocławiu w roku 2013 do końca grudnia 2013r. rozpatrzono 4.713 skarg.  

 1.133 to skargi zasadne co stanowi 26,67% wszystkich załatwionych skarg 

 1.119 to skargi częściowo zasadne, co stanowi 22,39% wszystkich załatwionych 

skarg, 

 1043 to skargi bezzasadne, co stanowi 20,87% wszystkich załatwionych skarg 

 1701 to skargi, co do których brak informacji o zasadności, co stanowi 31,04 % 

wszystkich załatwionych skarg, 

Ilość tematów zawartych w skargach, jakie wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

we Wrocławiu w roku 2013 oraz ich zasadność zawiera poniższa tabela: 

Grupa tematyczna Ogółem 

Zasadność 

zasadne bezzasadne 
brak 

informacji 

Obiekty i pomieszczenia pracy 72 36 13 23 

Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne 
oraz środki higieny osobistej 

135 51 46 38 

Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie 165 55 67 43 

Stanowiska, procesy pracy i procesy 
technologiczne 

94 47 25 22 

Maszyny i urządzenia techniczne 48 27 16 5 

Urządzenia i instalacje energetyczne 16 12 3 1 

Transport 35 12 15 8 

Magazynowanie i składowanie 9 7 1 1 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe, środki ochrony 
indywidualnej 

55 24 19 12 

Przygotowanie do pracy 454 156 146 152 

Inne zagrożenia BHP 588 232 195 161 

Stosunek pracy 1919 350 683 886 

Czas pracy 863 254 292 317 

Ochrona pracy młodocianych 17 6 8 3 

Uprawnienia pracowników związane z 
rodzicielstwem 

36 6 15 15 

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia 4188 1548 1058 1582 

Legalność zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 783 88 340 355 

Rady pracowników 4 1 1 2 

Urlopy pracownicze 198 51 81 66 
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Zastosowane środki prawne  

W wyniku przeprowadzonych kontroli w związku ze skargami złożonymi 

w 2013r. inspektorzy pracy wydali: 

 decyzje pisemne:  1.408 

 decyzje ustne: 569 

 wystąpienia: 1.112, które zawierały 3.741 wniosków 

 mandaty: 352 

 łączna kwota mandatów 442.250,00 zł 

 wnioski do sądu: 105 

 

Podsumowanie i wnioski  

Utrzymujący się na wysokim poziomie napływ skarg do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2013r. spowodowany jest w pewnej mierze 

przejęciem przez Państwową Inspekcję Pracy od 1 sierpnia 2007r. zadań związanych  

z kontrolą legalności zatrudnienia, ze wzrostem procesów upadłości podmiotów 

gospodarczych (pracodawców), jak również bardzo dużą liczbą pracodawców, z tzw. 

sektora prywatnego, z reguły małych, a częstokroć działających na pograniczu, lub 

faktycznie w tzw. szarej strefie (tzn. mających formalnie zarejestrowaną działalność 

gospodarczą, w tym także w formie spółek prawa handlowego, jednakże oficjalnie nie 

zatrudniających żadnych pracowników w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej). 

Rozwiązanie z pracownikami stosunku pracy z 
przyczyn nie dotyczących pracowników 

71 27 20 24 

Społeczna Inspekcja Pracy 11 6 3 2 

Środki nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy 23 10 8 5 

Mobbing 131 3 46 82 

Dyskryminacja 58 1 27 30 

Uprawnienia związków zawodowych 31 13 8 10 

ZUS 78 15 11 52 

Praca w szczególnym charakterze lub w 
szczególnych warunkach 

3 0 0 3 

Pozostałe  101 7 18 76 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 102 43 34 25 

Zakładowe Układy Zbiorowe 1 0 1 0 

Razem: 10 289 3 088 3 200 4 002 
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Na podstawie danych dotyczących liczby skarg wnoszonych do PIP, w tym także  

anonimów  nie można jednakże formułować jednoznacznych wniosków w sferze 

związanej z oceną praworządności w stosunkach pracy. Wynika to w szczególności  

z faktu, iż zainteresowani pracownicy w wielu przypadkach  nie decydują się na 

wniesienie skargi na pracodawcę i to w sytuacji, gdy z przedstawionego stanu 

faktycznego wynika ewidentne naruszenie przez pracodawcę przepisów prawa pracy, 

uzasadniające dochodzenie z tego tytułu określonych roszczeń. Wynika to w wielu 

przypadkach z obawy przed podjęciem działań ze strony pracodawcy, do zwolnienia  

z pracy włącznie, co ma określone znaczenie w sytuacji, przekraczającego znacznie  

w niektórych miastach i gminach wskaźnika przeciętnego bezrobocia w kraju. 

W niektórych przypadkach skarżący wycofują wniesione wcześniej skargi,  

w związku z polubownym załatwieniem przez pracodawcę  przysługujących im roszczeń. 

Wniesienie skargi przez pracownika do PIP staje się bowiem impulsem dla pracodawcy 

do zmiany dotychczas zajmowanego stanowiska, wynikającego, czy to z nieznajomości 

przepisów prawa pracy, czy też niewłaściwego ich stosowania. W roku 2013 wycofanych 

zostało 108 skarg. 

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że pracodawcy najczęściej nie 

przestrzegają prawa w takich dziedzinach, jak: wypłata należnego wynagrodzenia, czas 

pracy, nawiązanie i rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy. 

W roku 2013 podobnie jak w latach ubiegłych, największą ilość skarg dotyczyła 

wynagrodzenia za pracę. W latach 2000 - 2012 liczba skarg wynosiła odpowiednio: 

1.551, 2.008, 2.846, 1.907, 2.169, 2.251, 2.271, 3.077, 3.626, 4.033, 4.126, 4.049,  

a w roku 2013 zamknęła się liczbą 4.188. 

Niekorzystne zjawisko łamania prawa  w temacie wynagrodzenia, szczególnie  

w kontekście przepisów art. 87 § 1 – 7 oraz art. 91 kp., dotyczy najczęściej: nie 

wypłacania pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń 

pieniężnych ze stosunku pracy, zaniżania jego wysokości, nieterminowej wypłaty, 

dokonywania bezpodstawnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę bez zgody 

pracownika  wyrażonej na piśmie, niejednokrotnie dokonywanych przez pracodawcę 

tytułem naprawienia szkód wyrządzonych przez pracownika, a mających nieraz 

charakter sporny. 

Kolejną grupą skarg, których ilość wzrasta z roku na rok, są skargi związane ze 

stosunkiem pracy. Na plan pierwszy wysuwa się problem wypowiadania umowy o pracę 

w formie ustnej, bez zachowania formy pisemnej oraz brak podania przyczyny przy 

rozwiązywaniu umów o pracę zawartych na czas nie określony, niezgodnego z prawem 

lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę, nie zachowania przez pracodawcę 

obowiązującego trybu postępowania, a także formy pisemnej, nie dopełnienia obowiązku  

wydania świadectwa pracy lub niewłaściwej jego treści, czy też uchylenia się przez 
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pracodawcę od sprostowania treści świadectwa pracy w przypadku zapadnięcia 

korzystnego dla pracownika wyroku Sądu Pracy skutkującego obowiązkiem 

sprostowania świadectwa pracy lub wydania nowego świadectwa pracy pracownikowi. 

Wiele nieprawidłowości stwierdzili inspektorzy pracy badając skargi związane  

z czasem pracy, tj. w szczególności spraw związanych z naruszaniem przepisów  

o czasie pracy, jak: np. nie udzielanie pracownikom w ogóle, bądź w liczbie mniejszej niż 

określona w K.p. dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie 5-dniowego tygodnia 

pracy, zatrudniania w niedziele i święta bez udzielania w zamian innego dnia wolnego od 

pracy w tygodniu, zatrudniania w godzinach nadliczbowych, bądź w odniesieniu do 

pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy  w wymiarze większym 

niż to wynika z umowy – bez zapłaty z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia, czy też 

nie prowadzenie ewidencji czasu pracy lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny,  

(w praktyce występuje szczególnie często), co w konsekwencji uniemożliwia lub  

w sposób istotny utrudnia ustalenie faktycznego czasu pracownika z wszystkimi z tym 

związanymi konsekwencjami w sferze związanej z naliczaniem i wypłatą  wynagrodzenia 

za faktyczny czas pracy. 

Duża też ilość skarg  odnosić się do legalności zatrudnienia, w szczególności 

dotyczy to przypadków zatrudniania pracowników bez dopełnienia obowiązku zawarcia  

umowy o pracę lub bez potwierdzenia na piśmie jej rodzaju i warunków, bądź też 

zawierania umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) w warunkach. w których winna 

być zawarta umowa o pracę. 

Niepokojącym zjawiskiem jest duża ilość skarg, dotycząca nieprzestrzegania 

przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności dotyczących 

warunków pracy, nie zapewnienia właściwych warunków sanitarno-higienicznych, nie 

wydawanie odzieży i obuwia roboczego, nie wypłacanie ekwiwalentu  pieniężnego za 

używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej przez 

pracownika we własnym zakresie, nie wydawanie posiłków profilaktycznych oraz 

napojów w przypadkach, gdy rodzaj pracy i jej warunki zgodnie z obowiązującymi 

przepisami K.p. uzasadniają istnienie po stronie pracodawcy obowiązku wydawania   

tych posiłków oraz napojów. 

Podobnie jak w latach ubiegłych marginalny charakter mają skargi dotyczące 

naruszenia przepisów o ochronie kobiet oraz zatrudnianiu pracowników młodocianych. 

W przypadku pracowników młodocianych wynika to z małej ilości ich zatrudnienia przez 

pracodawców.   

Z analizy materiałów związanych z badaniem skarg na pracodawców oraz 

naszych obserwacji wynika, że pomijając ekstremalne przypadki świadomego 

naruszenia prawa, bądź obchodzenia przepisów prawa pracy przez nieuczciwych 

pracodawców, w dalszym ciągu nie są oni przygotowani tak kadrowo, jak i organizacyjnie 
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do prowadzenia spraw pracowniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Stwierdzenia powyższe dotyczą głównie pracodawców rozpoczynających działalność  

i zatrudniających jednego lub kilku pracowników. 

Ponadto, w wielu zakładach pracy, pracodawcy nie wywiązują się z zobowiązań 

wobec pracowników z powodu złej sytuacji finansowej, co powoduje wzrost liczby skarg. 

Na ten wzrost  miały również wpływ działania prewencyjne prowadzone w środkach 

masowego przekazu przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

– głównie  poradnictwo z zakresu prawa pracy, prowadzone telefonicznie również w 

redakcjach różnych gazet. 

Wyniki kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy w związku ze 

skargami pracowniczymi nie pozwalają na stwierdzenie, iż w porównaniu do lat ubiegłych 

nastąpiła istotna poprawa w sferze związanej z przestrzeganiem praworządności  

w stosunkach pracy. Tym bardziej, iż formułowanie takiego wniosku byłoby 

przedwczesne i nie uprawnione choćby w kontekście faktu, iż tylko relatywnie niewielki 

odsetek pracodawców objęty jest  zakresem kontroli przeprowadzanych przez PIP. 

   Podkreślenia także wymaga, iż coraz częstsze w praktyce  inspektorskiej 

związanej z załatwianiem skarg pracowniczych są przypadki niemożności 

przeprowadzenia kontroli w ogóle lub przeprowadzenie jej w ograniczonym tylko 

zakresie i związana z tym konieczność przesłania skargi celem merytorycznego 

załatwienia zgodnie z właściwością miejscową do innych OIP, a to ze względu na fakt, iż  

relatywnie znaczny odsetek pracodawców prowadzi działalność  usługową, handlową lub 

produkcyjną w sposób zdecentralizowany, tj. w miejscowościach  położonych na terenie  

różnych województw, niejednokrotnie w odległości nawet kilkuset kilometrów od siedziby 

pracodawcy (ośrodka dyspozycyjnego), w której prowadzone są sprawy kadrowe  

w szerokim tego słowa znaczeniu, przy jednoczesnym braku osób uprawnionych do 

występowania w imieniu pracodawcy  w charakterze  osoby uprawnionej do 

dokonywania czynności w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.    

 

2. Analiza skarg i wniosków zgłoszonych przez związki 

zawodowe 

W roku 2013 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 145 

skarg od 160 organizacji związkowych, co stanowi 2,9% do ogólnej liczby skarg  

i wniosków. W wyniku wniesionych skarg inspektorzy pracy przeprowadzili 122 kontrole 

u 104 pracodawców. W stosunku do roku 2012 wzrosła o 30  ilość złożonych skarg  

i wniosków. 

Związkami zawodowymi, które najczęściej kierują skargi do OIP Wrocław są: 

 Związek Zawodowy „Solidarność” – 54 skargi, 
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 Związek Zawodowy ”Solidarność 80” – 5 skarg, 

 Związek Nauczycielstwa Polskiego – 34 skargi, 

 inne związki zawodowe (branżowe - tym OPZZ) – 67 skarg. 

Skargi dotyczyły przede wszystkim braku właściwej współpracy pracodawcy ze 

związkami zawodowymi, czy też nierespektowania przez pracodawcę uprawnień 

związków zawodowych w różnych sferach. Podnoszone były także zarzuty naruszania 

przez pracodawcę art. 32  ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. 

Wśród skarg zgłaszanych przez Związki Zawodowe oprócz tematów w sposób wyraźnie 

związanych z działalnością związkową, gdzie wyróżnić należy: 

 brak właściwej współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi, 

 nierespektowanie przez pracodawcę uprawnień związków zawodowych  

w różnych  sporach zarówno w tych, gdzie związek zawodowy wyraża tylko 

swoją opinię, oraz tych gdzie zgoda związku zawodowego, stanowi  

o ważności aktu normatywnego, 

 utrudnianie sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy oraz 

przepisów bhp,  

 utrudnianie w pracy i funkcjonowaniu ZSIP, 

 oraz nieprawidłowości w zakresie tworzenia i gospodarowania środkami 

ZFŚS, 

 dominują skargi obejmujące całą problematykę prawa pracy.  

  

Efekty uzyskane w wyniku badania skargi lub wniosku 

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektorzy pracy wykorzystując 

swoje uprawnienia wydali 64 wystąpienia, w których zawarli 187 wnioski. Z tej liczby, 122 

wnioski zostało wykonanych. Pozostała część jest w trakcie realizacji. Ponadto 

wydanych zostało 48 decyzji, z których 37 zostały wykonane. Nałożono 4 mandaty karne 

na ogólną kwotę grzywien 4.000 zł. Ponadto, skierowano 4 wnioski o ukaranie do sądu. 

 

Podsumowanie 

Jak wynika z powyżej przedstawionych danych, wśród skarg 

zgłaszanych do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przez związki zawodowe 

dominuje Związek Zawodowy „Solidarność”, który wniósł aż 39,3 % wszystkich skarg,  

ZNP wniósł 23,4% skarg, inne związki zawodowe branżowe ( w tym OPZZ)  46,2%  

skarg. Niewielką aktywność wykazał Związek Zawodowy „Solidarność 80”, który w 2013 

r. wniósł do OIP we Wrocławiu  3,44% wszystkich  skarg.  
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Z prośbą o przeprowadzenie kontroli zwracały się zarówno organizacje 

związkowe, które wyczerpały przysługujący im tryb załatwienia sporów z pracodawcami, 

jak również te które tego trybu nie zastosowały.  

W dalszym ciągu daje się zauważyć, iż  rola związków zawodowych w procesie 

pracy nie jest niezadowalająca. Tematyka i ilość skarg wnoszonych przez związki 

zawodowe, kształtująca się na stosunkowo jednym, niewysokim poziomie, wskazują 

również na brak odpowiedniej aktywności związków zawodowych w egzekwowaniu od 

pracodawców wykonywania ciążących na nich obowiązków wobec pracowników. 

Przeprowadzone kontrole ujawniają znikomy procent wykorzystywania uprawnień przez 

związki zawodowe, które zawarte są w ustawie z dnia 23 maja 1991 r.  o związkach 

zawodowych. Tłumaczyć to można tym, iż działania związków zawodowych są 

nacechowane ostrożnością w postępowaniu wobec pracodawców, którzy rozwiązują 

stosunki pracy z działaczami społecznymi, niejednokrotnie w sposób niezgodny  

z prawem pracy. Znaczna część pracodawców rozpoczynających działalność niechętnie 

patrzą na próby organizowania związków zawodowych w nowopowstałym zakładzie 

pracy. 

  Podobnie jak dotychczas, również w latach następnych powinny być 

podejmowane m.in. działania przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu, upowszechniania wiedzy wśród działaczy związkowych w zakresie 

znajomości przepisów prawa pracy oraz prawnych możliwości szerszego 

wykorzystywania uprawnień ustawowych przysługujących związkom. Innym bardzo 

ważnym problemem, który rzutuje na rolę związków zawodowych w procesie pracy jest 

kwestia braku aktualizacji przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej 

inspekcji pracy,  nad działalnością których nadzór sprawują związki zawodowe.  

 

3. Analiza skarg i wniosków dotyczących równego traktowania  

w zatrudnieniu  

W 2013r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 48 skarg 

dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. Stanowi to 0,96% wszystkich skarg 

jakie wpłynęły do rozpatrzenia oraz 0,56% wszystkich tematów jakie zgłosili do kontroli 

skarżący Pracownicy skarżyli się przede wszystkim na nierówne traktowanie ze względu 

na: 

 wynagrodzenie, 

 podnoszenie kwalifikacji, 

 czas pracy. 

Na 48 zgłoszonych skarg w zakresie dyskryminacji tylko 1 okazała się zasadne. 

Mały procent tych skarg może wynikać z faktu słabego jeszcze spopularyzowania tych 
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przepisów. Dodatkowo, nieostry charakter definicji zjawiska może rodzić trudności natury 

dowodowej. Brak jest również orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego tej 

problematyki. Należy mieć również świadomość, iż w praktyce inspektorów pracy 

niewielkie są szanse na zidentyfikowanie tych zjawisk, a tym bardziej ich eliminowanie 

przy pomocy środków prawnych, określonych w art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o Państwowej Inspekcji Pracy. W praktyce osobom zainteresowanym pozostaje 

dochodzenie roszczeń na drodze postępowania sądowego.  

 

4. Analiza skarg i wniosków dotyczących mobbingu 

W 2013 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 148 skarg 

zawierających temat mobbingu, w tym 3  zasadne. Stwierdzone w czasie kontroli 

nieprawidłowości zostały uregulowane przez inspektorów pracy wnioskami zawartymi   

w wystąpieniach. Na podstawie analizy treści wnoszonych skarg generalnie należy 

stwierdzić, iż pracownicy skarżą się na stosowanie mobbingu, bądź dyskryminację ze 

strony pracodawcy przy okazji innych zarzutów, przy czym niejednokrotnie mylą pojęcia, 

nie mając świadomości ciężaru dowodowego spoczywającego na nich w odniesieniu do 

mobbingu. Z uwagi na problematyczny, czy też sporny charakter zarzutów 

podnoszonych w skargach w powyższych kwestiach, uprawnienia inspektorów pracy są 

niewielkie, albowiem ustalanie stanu faktycznego oraz dokonywanie oceny, czy  

w konkretnym przypadku doszło do mobbingu lub dyskryminacji i czy z tego tytułu 

pracownikowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie, leży wyłącznie  

w kompetencjach sądu pracy. 

 

5. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko osobom 

wykonującym pracę zarobkową 

 

 

 

Inspektorzy pracy skierowali do wydziałów karnych sądów rejonowych 272 

wniosków o ukaranie. Wnioski zawierały 727 wykroczeń. W omawianym okresie 

inspektorzy pracy nałożyli 1.111 grzywien w drodze mandatów karnych 

kredytowanych, które zawierały 2.547 wykroczeń. Ponadto zastosowali 1.655 środków 

oddziaływania wychowawczego, ujmując w nich 2.583 czyny zabronione.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę wykroczeń z podziałem na podstawę prawną 

wykroczenia oraz procentową wielkość w stosunku do ogólnej liczby wykroczeń. 

W roku 2013 inspektorzy pracy, działający w ramach terytorialnej właściwości 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w trakcie czynności kontrolnych 

stwierdzili 5.857 wykroczeń. 
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2011 6.209 932 1.247 3.588 4 36 400 - 

2012 5.767 899 1.228 3.160 5 54 421 - 

2013 5.857 956 1.261 3.211 4 39 383 2 

 

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, że największą grupę, 

podobnie jak w latach ubiegłych, stanowią czyny spenalizowane w art. 283 Kodeksu 

pracy. 

Wykroczenia z art. 281 k.p. są najrzadziej spotykanymi podczas kontroli 

wykroczeniami z grupy kodeksowych czynów zabronionych. Z ogólnej liczby 956 

wykroczeń, określonych w art. 281 k.p., największą grupę, tj. 653 przypadków stanowią 

czyny naruszające przepisy o czasie pracy. Wśród wykroczeń spenalizowanych w art. 

281 k.p. znaczną grupę stanowią również naruszenia związane ze stosowaniem 

przepisów dotyczących stosunku pracy  - 235 wykroczeń. 

Dane statystyczne, zawarte w tabeli, wskazują, iż wykroczenia określone  

w art. 282 k.p. stanowią drugą, co do ilości grupę wykroczeń. Inspektorzy pracy  

w okresie sprawozdawczym stwierdzili 1.261 takich wykroczeń. Największą grupę  

w omawianej kategorii czynów zabronionych stanowią naruszenia przepisów  

o wynagrodzeniu za pracę i innych świadczeń – 1.104 przypadki. W grupie wykroczeń  

z art. 282 k.p. należy wskazać również na nieprawidłowości w zakresie niewydania 

świadectwa pracy -  62 przypadki. 

Analogicznie, jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, największą grupę 

stanowią wykroczenia z art. 283 k.p. – 3.211 wykroczeń. Najliczniejszą grupę wśród 

stwierdzonych wykroczeń z tego artykułu, stanowią uchybienia dotyczące przygotowania 

pracowników do pracy – 1.465 przypadków. Kolejną grupą naruszeń były 

nieprawidłowości związane z brakiem lub niewłaściwym zabezpieczeniem stanowisk 

pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych na wysokości (z wyjątkiem 

prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych) - 170 przypadków 

oraz nieprawidłowości związane z prowadzeniem procesów technologicznych  

w budownictwie – 77 przypadków.  

W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 39 wykroczeń 

wynikających z nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów o ZFŚS. Najczęstszym 

rodzajem stwierdzonych naruszeń były nieprawidłowości w zakresie przeznaczania 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 45 

 
  

środków funduszu na cele inne niż określone w ustawie – 12 przypadków; nienaliczania  

i nieprzekazywania odpisów i zwiększeń – 10 przypadków; nieprzyznawanie świadczeń – 

4 przypadki. Następnie nieutworzenie funduszu – 4 przypadki. 

W roku 2013 inspektorzy pracy stwierdzili 4 wykroczenia określone w art. 22 

ustawy o SIP, z których 2 przypadki dotyczyły uniemożliwiania działalności sip; 

niewykonania zaleceń zakładowego społecznego inspektora pracy – 1 przypadek oraz 

niezałożenie księgi uwag i zaleceń sip – 1 przypadek. 

Bieżący rok sprawozdawczy był okresem, w którym inspektorzy pracy stwierdzili 

383 wykroczenia wynikające z nieprzestrzegania przez pracodawców przepisów ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Najczęstszym rodzajem 

stwierdzonych naruszeń były nieprawidłowości określone w art. 122 ust. 1 pkt 1 i 2 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Inspektorzy pracy w okresie 

sprawozdawczym stwierdzili 189 takich wykroczeń. Znaczną cześć stanowią 

wykroczenia dotyczące niedopełnienia obowiązku opłacenia składek na Fundusz Pracy 

lub nie opłacenia ich w przewidzianym przepisami terminie – 157 przypadków. W 159 

przypadkach inspektorzy pracy stwierdzili wykroczenia określone w art. 119 ust. 2, tj. 

podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 

gospodarczej bez powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy.  

 W okresie sprawozdawczym inspektorzy pracy stwierdzili 2 wykroczenia określone  

w art. 27 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, z których 1 dotyczyło 

powierzenia pracownikowi tymczasowemu wykonywania na rzecz pracodawcy 

użytkownika pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na 

podstawie art. 23715 k.p. oraz inne nieprawidłowości dotyczące zatrudniania 

telepracowników - 1 przypadek. 

Najczęściej stwierdzane przez inspektorów pracy wykroczenia, najczytelniej 

zobrazują dane zawarte w poniższej tabeli. Przedstawiono w niej ponadto porównanie do 

ilości tych samych nieprawidłowości wykroczeń w uprzednim roku sprawozdawczym. 

NARUSZONY PRZEPIS 
Liczba 

naruszeń 
w 2012r. 

Liczba 
naruszeń 
w 2013r. 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie wstępne  471 446 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenie pracowników 
wstępne-instruktaż ogólny  

249 237 

nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia 257 293 

niewypłacenie wynagrodzenia 254 271 

brak lub niewłaściwe zabezpieczenie stanowisk pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych - na wysokości 

144 170 
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nieprawidłowości w zakresie ewidencji czasu pracy – 
nieprowadzenie ewidencji czasu pracy  

169 171 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia pracowników 
wstępne- instruktaż stanowiskowy 

177 168 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie – 
okresowe  

226 244 

niedopełnienie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy  lub 
nieopłacanie ich w terminie 

119 184 

niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy 

133 117 

podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej 
lub działalności gospodarczej bez powiadomienia właściwego 
powiatowego urzędu pracy 

160 159 

zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku 
11 godzinnym 

58 65 

niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych 

74 89 

 niewydanie świadectwa pracy 89 62 

brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o 
pracę   

64 82 

niewykonanie decyzji organów PIP 116 105 

W roku 2013 inspektorzy pracy nałożyli 1.111 kar grzywny w drodze 

mandatów karnych kredytowanych, zaocznych i gotówkowych, za 2.547 

zarzutów stwierdzonych w czasie wykonywanych czynności kontrolno-

nadzorczych. Analiza danych statystycznych wskazuje, że najliczniejszą grupę zarzutów 

regulowanych w postępowaniu mandatowym stanowią, tak jak w latach ubiegłych, 

wykroczenia z art. 283 k.p. – 1.490 zarzutów. Nakładając mandaty inspektorzy pracy 

wymierzyli grzywny na łączną kwotę 1.368.100 zł. Średnia kwota nałożonych mandatów 

to 1.231,41 zł. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2013 r. nie odnotowano 

przypadku uchylenia prawomocnego mandatu karnego.  

Poniższa tabela przedstawia ilość mandatów w Okręgowym Inspektoracie Pracy 

we Wrocławiu w porównaniu do kwot mandatów w latach 2012 i 2013. 

Kwota mandatu  
w złotych 

2012 2013 

500 14 13 

1000 589 591 

1050-1900 433 384 

2000 115 116 

2100-4500 5 6 

5000 2 1 

Ogółem: 1158 1111 
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W okresie sprawozdawczym, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 

we Wrocławiu skierowali do wydziałów karnych właściwych sądów rejonowych 271 

wniosków o ukaranie. Wnioski te zawierały ogółem 727 zarzutów.  

Poniższa tabela przedstawia ilość wykroczeń zawartych we wnioskach o ukaranie 

skierowanych do sądów w latach 2011-2013. 

Artykuł 
Liczba % ogólnej liczby wykroczeń 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

281 kp. 81 118 104 11,30 15,57 14,31 

282 kp. 196 201 239 27,34 26,51 32,87 

283 kp. 201 206 181 28,03 27,44 24,90 

22 ust. o SIP 1 - 1 0,14 - 0,14 

12a ZFŚS 12 11 11 1,67 1,45 1,51 

119 ust.1 i 2 LZ 22 19 13 3,06 2,51 1,79 

120 ust. 1 i 2 LZ 8 13 9 1,12 1,72 1,24 

121 ust. 1,2, 6 LZ 8 3 7 1,12 1,05 0,96 

122 ust. 1 pkt 1 i 2 187 180 - 26,08 23,75 22,28 

Ogółem: 717 756 727 100% 100% 100% 

 

Z powyższego zestawienia wynika, iż największą grupę, analogicznie jak w roku 

2012 są czyny spenalizowane w art. 283 k.p. 

W roku 2013 na skutek skierowanych przez inspektorów pracy wniosków  

o ukaranie, wydziały karne właściwych sądów rejonowych wydały ogółem 225 

rozstrzygnięć (dotyczą one również spraw skierowanych do sądów w latach 2011  

i 2012). 

Poniższa tabela przedstawia rozstrzygnięcia sądów jakie zapadły w latach 2011, 

2012 i 2013. 

Rodzaj rozstrzygnięcia 
Ilość 

% wszystkich 
rozstrzygnięć 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Grzywna 24 12 12 7,25 4,86 5,34 

Nagana 5 3 9 1,52 1,22 4 

Uznanie winnym i odstąpienie 

od wymierzenia kary 
1 3 3 0,30 1,22 1,33 

Uniewinnienie 6 - 6 1,81 - 2,67 

Umorzenie postępowania 4 1 1 1,21 0,40 0,44 

Wyrok nakazowy  279 215 178 84,29 87,04 79,11 

Postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania 

2 - 3 0,60 - 1,33 
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Ograniczenie wolności - - 1 - - 0,44 

Zwrot wniosku do uzupełnienia 10 13 12 3,02 5,26 5,34 

Ogółem: 331 247 225 100% 100% 100% 

 

Z przedstawionych danych wynika, że zdecydowaną większość stanowią 

rozstrzygnięcia, które zapadły w postępowaniu nakazowym – 178 rozstrzygnięć na 

łączną kwotę 437.050 zł oraz 12 orzeczonych kar grzywien w postępowaniu 

zwyczajnym, na łączną kwotę 18.000 zł.  Średnia wysokość nałożonej kary to 2.395 zł. 

Z uzyskanych informacji wynika, że w 7 przypadkach pokrzywdzeni składali 

oświadczenia o chęci działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w sprawach  

z wniosków inspektorów pracy. Liczba ta może nieco odbiegać od rzeczywistej liczby 

zgłoszonych oświadczeń z uwagi na fakt, iż oświadczenia powyższe pokrzywdzeni 

składają bezpośrednio do sądu. 

Poniższa tabela przedstawia kwoty grzywien nałożonych przez sądy w wyniku 

skierowania wniosków o ukaranie przez inspektorów pracy (łącznie z wyrokami 

nakazowymi). 

 

Kwota grzywny 
w złotych 

Liczba orzeczeń % ogółu orzeczeń 

2012 2013 2012 2013 

50-520 59 36 25,99 18,95 

550-1000 61 42 26,88 22,11 

1200-4500 93 92 40,97 48,42 

5000 10 15 4,40 7,89 

6000-8000 2 2 0,88 1,05 

10000-15000 2 3 0,88  

Ogółem: 227 190 100% 100% 

 

 W  2013r. na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

inspektorzy pracy wnieśli 5 sprzeciwów od wyroków nakazowych, które zapadły w 2013r.  

W omawianym okresie sami obwinieni wnieśli 42 sprzeciwy od wyroków nakazowych 

wydanych przez sądy w bieżącym roku sprawozdawczym. Należy zaznaczyć, iż liczba 

wniesionych sprzeciwów przez obwinionych może odbiegać od rzeczywistej liczby, 

ponieważ informacje te wpływają do OIP z chwilą dostarczenia zawiadomienia o mającej 

odbyć się rozprawie w sądzie.  

Wskutek wniesionych sprzeciwów w 2013r. sądy wydały następujące 

rozstrzygnięcia (uwzględniają one również sprzeciwy z 2011 i 2012r., które doczekały się 

rozstrzygnięcia w 2013r.):  
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 w 5 przypadkach sąd uniewinnił obwinionego od zarzucanych mu czynów; 

 w 2 przypadkach sąd uznał obwinionych za winnych popełnienia czynów 

stanowiących wykroczenia i odstąpił od wymierzenia kary; 

 w 7 przypadkach wymierzono karę grzywny w wysokości niższej niż orzeczona  

w wyroku nakazowym;   

 w 5 przypadkach sąd orzekł karę grzywny w wysokości takiej samej jak 

orzeczona  

w wyroku nakazowym; 

 w 1 przypadku orzeczono karę grzywny w wysokości wyższej orzeczona  

w wyroku nakazowym; 

 w 2 przypadkach sąd udzielił kary nagany obwinionemu. 

Należy wskazać na 4 przypadki, w których sądy zamieniły orzeczone kary 

grzywien na pracę społecznie użyteczną. 

W 2013r. obwinieni zaskarżyli 2 wyroki sądu I instancji. W wyniku wniesionych 

odwołań od wyroków w I instancji zapadłych w 2012r. i 2013r., przed sądami okręgowymi 

w 2013 r. zapadły następujące rozstrzygnięcia: 

 w   4 przypadkach sąd utrzymał w mocy wyrok I instancji; 

 w 1 przypadku sąd uznał obwinionego za winnego popełnienia czynów 

stanowiących wykroczenia i odstąpił od wymierzenia kary. 

Jednym ze środków prawnych będących w dyspozycji inspektora pracy jest środek 

oddziaływania wychowawczego (uwaga, pouczenie, ostrzeżenie). W okresie 

sprawozdawczym inspektorzy pracy skorzystali z tego środka w 1.655 przypadkach, 

obejmując nimi łącznie 2.583 wykroczeń.  

Poniższa tabela przedstawia ilość środków wychowawczych w latach 2011 – 2013. 

Rok 
Ilość środków oddziaływania 

wychowawczego 
Ilość wykroczeń w środkach 

oddziaływania wychowawczego 

2011 1.305 2.215 

2012 1.456 2.331 

2013 1.655 2.5863 

Należy zauważyć wzrost liczby zastosowanych w 2013r. środków oddziaływania 

wychowawczego w porównaniu do analogicznego okresu 2012r., tj. o 199 przypadków. 

Okoliczności, które miały wpływ na zastosowanie środków wychowawczych, to 

przede wszystkim: 

 niski stopień społecznej szkodliwości stwierdzonych naruszeń;  

 przyznanie się do popełnionych błędów; 
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 charakter wykroczenia oraz okoliczności jego popełnienia;  

 złożone wyjaśnienia i postawa obwinionego w trakcie kontroli; 

 niezwłoczne podjęcie działań przez pracodawcę w celu usunięcia stwierdzonych  

w czasie kontroli nieprawidłowości;  

 pierwsza kontrola PIP i krótki okres prowadzenia działalności; 

 trudna sytuacja finansowa pracodawców; 

 dotychczasowa niekaralność pracodawcy lub innego sprawcy za wykroczenia 

przeciwko prawom pracownika oraz postępowanie obwinionego w trakcie 

kontroli. 

 

6. Zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa 

 

 

 

Wśród 36 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową znalazło się: 

 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 § 1a 

kodeksu karnego (Kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika 

wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2), 

 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 § 2 

Kodeksu karnego (Osoba określona w § 1a, odmawiająca ponownego przyjęcia 

do pracy, o której przywróceniu orzekł właściwy organ, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku), 

 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 218 § 3 

Kodeksu karnego (Osoba określona w § 1a, która będąc zobowiązana 

orzeczeniem sądu do wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia 

ze stosunku pracy, obowiązku tego nie wykonuje, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do  lat 3), 

 4 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 219 Kodeksu 

karnego (Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie 

zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych danych albo 

zgłaszając nieprawdziwe dane mające wpływ na prawo do świadczeń albo ich 

W roku 2013 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

złożyli we właściwych prokuraturach 44 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa. 
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wysokość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2), 

 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 220 § 1 i 2 

Kodeksu karnego (Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę 

pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika 

na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli sprawca działa 

nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do roku), 

 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 221 Kodeksu 

karnego (Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego 

organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub 

nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek 

dziennych albo karze ograniczenia wolności). 

 Ponadto, inspektorzy pracy skierowali 16 zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa z art. 225 § 2 kodeksu karnego (Tej samej karze 

podlega, kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub 

osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie 

czynności służbowej). 

 

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, inspektorzy pracy skierowali także 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia innych przestępstw i w 25 przypadkach 

skierowali stosowne zawiadomienia do właściwych prokuratur. 

 

W 26 przypadkach inspektorzy pracy skorzystali z przysługującego im 

uprawnienia wynikającego z art. 49 § 3a kodeksu postępowania karnego i wykonywali 

w postępowaniu prawa pokrzywdzonego. 

Z uwagi na fakt, iż prokuratorzy często odmawiają wszczęcia postępowania                

z zawiadomienia inspektora pracy lub postępowania takie umarzają, inspektorzy pracy 

39 razy zwracali się do prokuratur z wnioskiem o uzasadnienie postanowienia  

o odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania. Wniosek taki był składany  

najczęściej w samym zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Pomimo 

złożenia takich wniosków, w 1 przypadku prokuratura nie doręczyła organowi PIP 

uzasadnienia postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, a w 5 przypadkach 

nie doręczyła uzasadnienia postanowienia o umorzeniu postępowania. W roku 2013 

inspektorzy pracy 2 - krotnie spotkali się z postanowieniem o odmowie wszczęcia 

postępowania, natomiast 16 postępowań przygotowawczych zostało umorzonych. 
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Inspektorzy pracy wnieśli do właściwych prokuratur 3 zażalenia na postanowienia       

o umorzeniu postępowania. Prokurator żadnego z tych zażaleń nie uwzględnił we 

własnym zakresie, w związku z czym 3 zażalenia przekazane zostały do właściwego 

sądu. Do dnia 31 grudnia 2013 r. do urzędu nie wpłynęła żadna informacja o stanie 

sprawy. 

W konsekwencji składanych przez inspektorów pracy zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa, w roku 2013 wniesiono do sądu 2 akty oskarżenia. W wyniku 

skierowanych aktów oskarżenia w jednej sprawie został wydany prawomocny wyrok 

warunkowo umarzający postępowanie, w przypadku drugiej sprawy brak jest informacji  

o jej rozstrzygnięciu. 

W okresie sprawozdawczym zostały wszczęte 32 postępowania przygotowawcze, 

związane z zawiadomieniami wniesionymi przez inspektorów pracy. W przypadku aż 23 

spraw organy ścigania nie zawiadomiły inspektorów pracy, w ciągu 6 tygodni od dnia 

doręczenia zawiadomienia, o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania. 

Natomiast w przypadku 1 sprawy organy ścigania powiadomiły o wszczęciu  

postępowania  z naruszeniem 6 – tygodniowego terminu. 

 

7. Powództwa o ustalenie stosunku pracy oraz wstępowanie do 

postępowań w tych sprawach 

W roku 2013 inspektorzy pracy wnieśli do sądów pracy 3 powództwa, na rzecz  

3  osób. Jedna osoba świadczyła pracę na podstawie umowy zlecenia, a dwie osoby -  

na podstawie umowy o dzieło. Dane statystyczne dotyczące ilości powództw oraz 

porównanie tych danych do lat 2011 – 2013 przedstawia poniższa tabela: 

 

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż w roku 2013 w porównaniu do roku 

2012 nie zmniejszyła się liczba powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz ilość 

osób, na rzecz których inspektorzy pracy skierowali do sądów pracy powództwa, tj. 

pozostała taka sama. Powództwa zostały wniesione, tak jak w 2012 r., przeciwko 3 

pracodawcom. 

Rok 
Liczba 

wniesionych 
powództw 

Liczba osób na, 
rzecz których 

wniesiono 
powództwa 

Rodzaj i liczba umów 
cywilno-prawnych 

Liczba 
pracodawców, 

których dotyczyły 
powództwa zlecenia dzieło ustne 

2013 3 3 1 2 0 3 

2012 3 3 - - - 3 

2011 7 9 2 22 7 3 
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Powództwa 
wniesione 

w roku 

Rozstrzygnięcia sądów 
Brak 

rozstrzygnięcia 
w roku 2012 

Ustalenie 
istnienia 
stosunku 

pracy 

Oddalenie 
powództwa 

Ugoda 
sądowa 

Inne 
(umorzenie) 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

Ilość 
spraw 

dot. 
osób 

2013 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 

2012 1 1 1 3 - - 1 1 4 4 

2011 - - - - - - 1 1 6 8 

 

Z analizy danych wynika, że z 3 powództw wniesionych do sądów pracy w żadnej ze 

spraw nie zapadł wyrok ustalający istnienie stosunku pracy, a w jednej sprawie strony 

zawarły ugodę. Pozostałe 2 sprawy nie zostały jeszcze zakończone. 

Od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w ramach ustalenia istnienia stosunku 

pracy, inspektorzy pracy skierowali 115 wniosków zawartych w 104 wystąpieniach, na 

rzecz 560 osób. Istnienie stosunku pracy ustaliło 68 pracodawców z 391 osobami, 

realizując 78 wniosków z 72 wystąpień. Skuteczność realizacji tego środka wyniosła   

67,83 %. 

 

  W bieżącym roku inspektorzy pracy ukarali mandatami karnymi z art. 281 pkt 1 

kodeksu pracy 15 sprawców wykroczeń na kwotę 20.000 zł Wnioski do sądu pracy            

o ukaranie za popełnienie wykroczenia w zakresie nawiązania stosunku pracy 

skierowano przeciwko 10 sprawcom wykroczeń. Sądy pracy wymierzyły 2 kary grzywny, 

na łączną kwotę 1400 zł.  W 6 sprawach nie zapadły jeszcze rozstrzygnięcia. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Od dnia 1.08.2007 r. Państwowa inspekcja Pracy na mocy ustawy z dnia 

13.04.2007 r. o PIP, przejęła zadania związane z kontrolą legalności zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej, wykonywania działalności gospodarczej. Pomimo upływu prawie 6 lat 

od wejścia w życie przepisów ww. ustawy, nadal występują w tym zakresie trudności 

natury dowodowej, ograniczające ingerencję inspektorów pracy. Podstawowym 

czynnikiem ograniczającym skuteczność działań inspektorów pracy jest brak uprawnień 

do dokonywania ze skutkiem prawnym kwalifikacji prawnej umów cywilnoprawnych 

zawieranych przez pracodawcę z osobami świadczącymi pracę zarobkową, przy 

jednoczesnym formułowaniu treści zawieranych z nimi umów cywilnoprawnych w sposób 

uniemożliwiający inspektorom pracy zakwestionowanie tych umów jako ukrywających 

faktycznie pracę świadczoną w warunkach typowych dla stosunku pracy. 
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8. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć 

zarobkowych przez dzieci 

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

wpłynęły ogółem 82 wnioski o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych 

zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia. 

Rozpatrując 82 wnioski, inspektorzy pracy wydali w trybie art. 3045 Kodeksu pracy 

łącznie 162 pozytywne decyzje zezwalające na wykonywanie pracy przez dzieci.  

Należy stwierdzić, iż wszystkie wnioski o wydanie zezwoleń na pracę dzieci, 

zawierały niezbędne dokumenty, o których mowa w art. 3045  Kodeksu pracy. 

Inspektor pracy po przeprowadzeniu kontroli u wnioskodawcy i stwierdzeniu, iż nie 

istnieją żadne uwarunkowania, które uniemożliwiałyby wydanie decyzji w sprawie 

zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko, 

wydawał stosowne zezwolenie. 

Powyższe decyzje zostały wydane dla dzieci w przedziale wiekowym od 1 roku do 

16 lat, przy czym dla dzieci w wieku od 1 roku do 10 lat wydano 97 decyzji, natomiast od 

11 do 16 lat wydano 65 decyzji. 

W przedmiotowych decyzjach inspektor pracy określał każdorazowo dopuszczalny 

dobowy wymiar czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych dziecka. Wynosił on 

odpowiednio do 6 godzin dziennie. 

Wydając przedmiotowe decyzje inspektor pracy sformułował szereg niezbędnych 

ustaleń, wymaganych ze względu na dobro dziecka oraz rodzaj, charakter albo warunki 

wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych, zobowiązując wnioskodawców do: 

 zapewnienia opieki nad dziećmi podczas prób i spektakli ze strony osoby 

dorosłej; 

 zorganizowania zajęć zarobkowych dzieci według przepisów dla młodocianych. 

Wydane przez inspektora pracy, w okresie sprawozdawczym, decyzje obejmowały 

następujący rodzaj prac lub innych zajęć wykonywanych przez dzieci:   

 udział w spektaklu teatralnym 2 

 udział w serialu telewizyjnym i filmie reklamowym 25 

 udział w realizacji filmu internetowego 3 

 statystowanie w filmie 132 

 W roku 2013 inspektorzy pracy nie wydali decyzji negatywnych lub decyzji,  

w których cofali wcześniej wydane decyzje zezwalające na wykonywanie pracy lub 

innych zajęć zarobkowych przez dziecko. 
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9. Zakładowe układy zbiorowe pracy 

W 2013 roku złożono 9 wniosków o rejestrację zakładowych układów zbiorowych 

pracy, z czego jeden wycofano, w związku z powyższym zarejestrowano łącznie 8 

zakładowych układów zbiorowych pracy. ( w 2012r. wpłynęło do organu rejestrowego 12 

wniosków.) Do zawarcia nowych układów zbiorowych pracy dążą głównie 

przedstawiciele organizacji związkowych istniejących w strukturach, które powstały  

w drodze prywatyzacji lub przekształceń dużych przedsiębiorstw lub koncernów. 

Na dające się zauważyć zmniejszenie zainteresowania tematyką układową 

znaczący wpływ może mieć zmniejszenie uzwiązkowienia pracodawców. 

 

Postanowienia rejestrowanych układów zbiorowych obejmowały: 

 korzystniejsze zasady wynagradzania za pracę: 

 w godzinach nadliczbowych – 1, 

 w niedzielę i święta – 2 przypadki, 

 w porze nocnej - 3 przypadki 

 prawo do nagród jubileuszowych – wprowadzono w 5 układach, 

 korzystniejsze niż przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami 

odprawy emerytalne i rentowe – wprowadzono w 7 układach. 

W 2013 roku wystąpiły 3 przypadki odmowy rozpatrzenia wniosku o rejestrację 

protokołu dodatkowego oraz 7 przypadków odmowy rozpatrzenia wniosku o rejestrację 

wpisu informacji.  

W jednym przypadku organ rejestrowy odmówił rozpatrzenia złożonego wniosku  

o rejestrację protokołu dodatkowego, gdyż po stronie związkowej (zuzp podpisała tylko 

jedna organizacja), jako sygnatariusz został wskazany wybrany przedstawiciel 

pracowników.  

W związku z powyższym organ rejestrowy odmówił rozpatrzenia wniosku  

o rejestrację protokołu dodatkowego informując w uzasadnieniu odmowy - pracodawcę, 

iż z postanowień art. 24123 Kodeksu pracy wynika, iż zakładowy układ zbiorowy pracy 

zawiera pracodawca i zakładowa organizacja związkowa oraz że do protokołów 

dodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące układu. 

Kolejna odmowa wpisu protokołu dodatkowego o zawieszenie postanowień 

układowych w zakresie wypłaty dodatku stażowego z uwagi na trudzą sytuację 

finansową zakładu pracy – podyktowana była brzmieniem § 9 ust. 1 pkt 9 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 04.04.2001 roku w sprawie 

trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia 

rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestrowych i kart rejestrowych 
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(Dz. U. nr 34, poz. 408) mówiącego, iż w takiej sytuacji należy wystąpić z wnioskiem  

o wpis informacji do rejestru zuzp.  

Trzeci i ostatni przypadek odmowy związany był z wystąpieniem z wnioskiem  

o rejestrację protokołu dodatkowego, po zmianie siedziby firmy. W opisanej sytuacji 

tutejszy organ nie był już organem właściwym do rozpatrzenia omawianego wniosku  

w związku z obowiązującą zasadą właściwości miejscowej, o czym zostali 

poinformowani jego sygnatariusze. 

Siedem przypadków dotyczyło odmowy rozpatrzenia wniosku o rejestrację wpisu 

informacji. Z tego pojedyncze przypadki dotyczyły: wpisu informacji o wypowiedzeniu 

układu, o rozwiązaniu układu oraz o rozwiązaniu organizacji związkowej, natomiast 4 

przypadki dotyczyły odmowy rozpatrzenia wniosku o wpis informacji o zmianie nazwy lub 

adresu pracodawcy/organizacji związkowej.  

W dwóch przypadkach odmowa związana była ze zmianą siedziby pracodawcy  

z Wrocławia na Kraków i automatycznie ze zmianą właściwości miejscowej Okręgowego 

Inspektora Pracy  -  podstawa prawna art.   24111  § 1 pkt 2 Kodeksu pracy.  

Z ciekawym przypadkiem odmowy wpisu informacji do rejestru układów organ 

rejestrowy miał do czynienia w związku z wystąpieniem pracodawcy o wpis do rejestru 

układów informacji - o podpisaniu regulaminu wynagradzania. W uzasadnieniu odmowy 

wnioskodawca został poinformowany, iż taka informacja nie podlega wpisowi. 

Również nie została wpisana informacja o rozwiązaniu zuzp z dniem 31.12 2012 

roku - ponieważ jak wynikało to z analizy wcześniej nadesłanego wniosku, w dniu 30 

stycznia 2012 roku układ został wypowiedziany cyt.: „z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2012 roku”. W oparciu  

o nadesłany dokument został dokonany stosowny wpis do rejestru układów, o czym 

zostali powiadomieni jego sygnatariusze odpowiednim zawiadomieniem.  

Większość regulacji układowych tak jak i w latach ubiegłych dotyczy zarówno 

wynagrodzenia w szerokim tego słowa znaczeniu, jak również czasu pracy. Ciekawym 

rozwiązaniem, które wprowadzał jeden z rejestrowanych układów, jest wprowadzenie -  

w ramach rekompensaty za utrudnienia związane z pracą w porze nocnej (III zmiana, 

czyli od godz. 22,00 do godz. 6,00) -  do postanowień układowych zapisu, z którego 

wynika, iż każdy pracownik za pracę w/w czasie będzie miał prawo do dodatkowego 

wynagrodzenia w wysokości 30% stawki godzinowej osobistego zaszeregowania 

określanego na podstawie płacy zasadniczej.  

W tym samym protokole dodatkowym wprowadzono premię dla pracowników 

zatrudnionych w systemie zmianowym. Premia w wysokości 5% liczona jest również od 

stawki osobistego zaszeregowania i przysługuje osobom, które przepracowały w danym 

miesiącu co najmniej 50% czasu pracy wg. harmonogramu, zaś pracownik, który 
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przepracował poniżej 50% czasu harmonogramowego w danym miesiącu otrzymuje 

premię dodatkową w wysokości 0,25%  za każdy przepracowany dzień przepracowany  

w systemie dwuzmianowym nie więcej niż 5% liczonych wg. powyższych zasad. 

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest wprowadzenie do regulaminu 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zał. zuzp) dofinansowań do wypoczynku 

pracownika w zakładowym ośrodku wypoczynkowym. Wysokość dofinansowania 

uzależniona jest od wysokości zarobków (od 200 do 300 zł).  

W tym samym protokole dodatkowym jego sygnatariusze dodali zapis, z którego 

wynika prawo do dopłaty - do pobytu sanatoryjnego, raz w roku w wysokości 50% dla 

emerytów i rencistów za maksymalnie 14 osobo-dni. 

W jednym z układów zapewniono pracownikom pełniącym dyżur w domu 

wynagrodzenia w wysokości 30% zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, 

wynikającego z ich osobistego zaszeregowania, podzielonego przez liczbę godzin pracy 

w danym miesiącu i pomnożonych przez ilość godzin pełnionego dyżuru. 

W okresie sprawozdawczym nie było żadnego przypadku odwołania od odmowy 

rejestracji do sądu pracy, nie wniesiono też wystąpień z zastrzeżeniem, o którym mowa 

w art. 24111 § 51 Kp. 

W roku ubiegłym przeprowadzono 2 szkolenia z tematyki zakładowych układów 

zbiorowych pracy. Szkolenia te były głównie przeprowadzane na wniosek organizacji 

związkowych. Pierwsze ze szkoleń było przeprowadzone w ramach trzydniowego cyklu 

szkoleń dla przedstawicieli organizacji związkowych zrzeszonych w Ogólnopolskim 

Porozumieniu Związków Zawodowych w Szklarskiej Porębie i wzięło w nich udział około 

70 uczestników. Jedna prelekcja przeprowadzane była z inicjatywy Forum Związków  

i udział w niej wzięło około 35 osób. W ramach działalności okręgu udzielono 90 porad  

w zakresie prawidłowości zapisów rejestrowych, a także praw stron układowych  

w szczególności dot. możliwości prowadzenia sporu zbiorowego. 

Na podstawie uzyskanych informacji można wysnuć wniosek, iż w zakładach 

pracy, w których zarejestrowano zuzp nie dochodzi do większych przemian, natomiast  

w innych zakładach pracy brak jest woli lub możliwości (brak organizacji związkowych) 

do ich zawarcia. 

10. Egzekucja administracyjna 

Obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wypłaty należnego 

wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi, 

nakładane w drodze decyzji organów Państwowej Inspekcji Pracy podlegają egzekucji 

administracyjnej w trybie określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji, przewidzianym dla obowiązków o charakterze niepieniężnym. 
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W 2013 r. statystyka egzekucyjna (bez egzekucji kar pieniężnych, o których mowa 

w ustawie o transporcie drogowym) kształtowała się w Okręgowym Inspektoracie Pracy 

w sposób następujący: 

Upomnienia skierowane do pracodawców:  

Liczba upomnień skierowanych do pracodawców 91 

Liczba pracodawców, do których skierowano upomnienia 74 

Liczba decyzji objętych upomnieniami: 

w tym: 
246 

 liczba decyzji objętych upomnieniami dotyczących obowiązków z zakresu bhp 96 

 liczba decyzji objętych upomnieniami dotyczących obowiązków płacowych 150 

Liczba upomnień, które przyniosły efekt: 

w tym: 
43 

 liczba upomnień, które przyniosły efekt dot. decyzji bhp 35 

 liczba upomnień, które przyniosły efekt dot. decyzji płacowych 8 

Liczba decyzji zrealizowanych w wyniku upomnień 

w tym: 
78 

 liczba decyzji zrealizowanych w wyniku upomnień dot. decyzji bhp 62 

 liczba decyzji zrealizowanych w wyniku upomnień dot. decyzji płacowych 16 

Postępowanie egzekucyjne:  

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych 

w tym:  
18 

 liczba wystawionych tytułów wykonawczych dot. decyzji bhp 2 

 liczba wystawionych tytułów wykonawczych dot. decyzji płacowych, 16 

Liczba zarzutów wniesionych na tytuły wykonawcze 2 

Liczba grzywien w celu przymuszenia 27 

Kwoty grzywien w celu przymuszenia 159.500,00 zł 

Liczba pracodawców, na których nałożono grzywny w celu przymuszenia 14 

Liczba decyzji z zakresu bhp, za niewykonanie których nałożono grzywnę w celu 
przymuszenia 

5 

Liczba decyzji płacowych za niewykonanie których nałożono grzywnę w celu 
przymuszenia 

60 

Liczba zażaleń na postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 3 

Liczba grzywien umorzonych pracodawcy w związku z wykonaniem decyzji  2 

Kwota grzywien umorzonych pracodawcy w związku z wykonaniem decyzji  4.500,00 zł 

Liczba grzywien zwróconych pracodawcy w związku z wykonaniem decyzji  0 

Kwota grzywien zwróconych pracodawcy w związku z wykonaniem decyzji  0 

Liczba umorzonych postępowań egzekucyjnych 17 

Liczba zawieszonych postępowań egzekucyjnych 0 

Efekty postępowania egzekucyjnego   

Liczba pracodawców którzy wykonali decyzje 

w tym: 
2 

 liczba pracodawców którzy wykonali decyzje dot. bhp 1 

 liczba pracodawców którzy wykonali decyzje płacowe  1 

Liczba pracodawców, którzy zapłacili grzywnę w celu przymuszenia 0 

Kwota grzywien w celu przymuszenia zapłacona przez pracodawców 0,00 zł 
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Liczba tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych 

w tym: 
18 

 liczba tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych 
obejmujących grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku z 
zakresu bhp  

1 

 liczba tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych 
obejmujących grzywny w celu przymuszenia do wykonania nakazu płacowego 

17 

Kwoty wynikające z tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów 
skarbowych, 

w tym: 

112.000,00 

 kwoty wynikające z grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązku z 
zakresu bhp 

3.000,00 

 kwoty wynikające z grzywien w celu przymuszenia do wykonania nakazu 
płacowego  

109.000,00 

Liczba tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących opłatę za 
wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 

18 

Kwota wynikająca z tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących 
opłatę za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia 

1224,00 zł 

Liczba tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących koszty 
upomnienia 

48 

Kwota wynikająca z tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących 
koszty upomnienia 

413,60 

Kwoty ściągnięte przez urzędy skarbowe  239,97 zł 

 kwoty ściągnięte z tyt. grzywien w celu przymuszenia 39,97 zł 

 kwoty ściągnięte z tyt. opłat i upomnień  200,00 zł 

 

W okresie sprawozdawczym umorzonych zostało łącznie 17 postępowań 

egzekucyjnych. Jako przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego należy 

wskazać:  

 4 postępowania umorzono ze względu na prawomocne postanowienie sądu  

w sprawie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego (na łączną 

kwotę 27.000,00 zł), 

 9 postępowań umorzono ze względu na bezprzedmiotowość decyzji objętych 

tytułem wykonawczym i ich wygaśnięcie np. z tytułu przedawnienia roszczeń 

pracowniczych, utraty przez adresata decyzji statusu pracodawcy bądź objęcie 

prawomocnym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową świadczeń pracowniczych (na 

łączną kwotę 35.327,34 zł), 

 2 postępowania umorzono ze względu na bezskuteczność egzekucji, co było 

następstwem zwrócenia przez naczelnika urzędu skarbowego tytułu wykonawczego lub 

umorzenia przez naczelnika postępowania egzekucyjnego dotyczącego grzywien w celu 

przymuszenia z powodu niemożności uzyskania egzekwowanych kwot z majątku 

zobowiązanego (na łączną kwotę 1.466,30 zł), 
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 2 postępowania umorzono z uwagi na brak wymagalności obowiązku (nie 

uchylono żadnej grzywny bowiem wszystkie grzywny zostały zapłacone przez 

zobowiązanych (kwota wpłaconych grzywien 48.000  zł). 

W związku z uchyleniem dokonanych czynności egzekucyjnych, uchylono łącznie 

16 grzywien na łączną kwotę 63.793,64 zł. 

Należności z tytułu kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji 

administracyjnych na podstawie ustawy o transporcie drogowym podlegają egzekucji 

administracyjnej w trybie przewidzianym ustawą dla należności pieniężnych. 

W razie stwierdzenia, że kara pieniężna nie została wpłacona na rachunek 

bankowy okręgowego inspektoratu pracy, inspektor pracy (egzekutor) kieruje do 

ukaranego upomnienie, w którym wzywa go do zapłaty kary pieniężnej z zagrożeniem 

skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 

Egzekucja tych kar nałożonych w 2013r. przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, kształtuje się następująco: 

Efekty postępowania egzekucyjnego kar pieniężnych, o których mowa w 
ustawie o transporcie drogowym. 

 

Liczba ukaranych, którzy zapłacili karę pieniężną 40 

Kwota kar pieniężnych wpłaconych przez ukaranych 142.240,00 zł 

Liczba upomnień skierowanych do ukaranych 11 

Kwota wynikająca z upomnień skierowanych do ukaranych 48.396,80 zł  

Liczba tytułów wykonawczych obejmujących kary pieniężne skierowanych 
do urzędów skarbowych 

5 

Kwota wynikająca z tytułów wykonawczych obejmujących kary pieniężne 
skierowanych do urzędów skarbowych 

10.344,00 zł 

Kwoty kar pieniężnych wyegzekwowane przez urzędy skarbowe 8.751,70 zł 

 

Podsumowanie i wnioski 

Z analizy należnych dochodów z tytułu grzywien w celu przymuszenia, 

znajdujących się w urzędach skarbowych wynika, że stan należnych dochodów 

zwiększył się w okresie sprawozdawczym o ponad 60.000 zł tj. do kwoty 103.097,70 zł. 

Wzrost wartości należności wynikał przede wszystkim z zwiększonej ilości nakładanych 

grzywien w celu przymuszenia w danym roku kalendarzowym. Nadal na wysokim 

poziomie utrzymuje się kwota umarzanych postępowań egzekucyjnych. W 2013 r. była to 

łączna kwota 63.793,64 zł.   

Najczęściej występującą przyczyną umorzeń postępowań egzekucyjnych 

prowadzonych przez organ egzekucyjny Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu,  

a tym samym czynnikiem mającym wpływ na zmniejszenie należnych dochodów, był fakt 

utraty przez zobowiązanych statusu pracodawcy bądź zakończenie prowadzenia 
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działalności gospodarczej. Organ egzekucyjny PIP tylko w 2013 r. na podstawie art. 59 § 

1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji umorzył 9 postępowań 

egzekucyjnych na łączną kwotę 35.327,34 zł.  

Drugą występującą przyczyną umarzania postępowań egzekucyjnych jest 

uprawomocnienie się postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika. Zgodnie ze 

stanowiskiem Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z dnia 12 stycznia 2005 r.  

w sprawie wpływu postępowania upadłościowego na postępowanie egzekucyjne 

prowadzone przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, po uprawomocnieniu się 

postanowienia właściwego sądu gospodarczego o ogłoszeniu upadłości obejmującej 

likwidację majątku dłużnika, organ egzekucyjny PIP wydaje na podstawie art. 59 § 1 pkt 

10 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z art. 146 ust. 1 

Prawa upadłościowego i naprawczego – postanowienie o stwierdzeniu umorzenia 

postępowania egzekucyjnego z mocy prawa.  Z uwagi na uprawomocnienie się 

postanowień o ogłoszeniu ww. upadłości, organ egzekucyjny Państwowej Inspekcji 

Pracy we Wrocławiu umorzył z mocy prawa wyłącznie w 2013 r. 4 postępowania 

egzekucyjne na łączną kwotę 27.000 zł. 

Jednocześnie z uwagi na bezskuteczność prowadzonych działań egzekucyjnych i brak 

możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez właściwych naczelników 

urzędów skarbowych morzono w 2013 r. 2 postępowania egzekucyjne na łączną kwotę 

1.466,30 zł.   

Dokonując oceny ściągalności grzywien przez urzędy skarbowe w 2013 r., należy 

stwierdzić, że pozostaje ona w dalszym ciągu na bardzo niskim poziomie.  

Analizując działania naczelników urzędów skarbowych bądź komorników 

sądowych w zakresie egzekucji należności z tytułu grzywien w celu przymuszenia 

stwierdzić  należy, że na niską efektywność egzekucji mają wpływ czynniki niezależne od 

tego organu, tj.  

 brak składników majątkowych mogących być przedmiotem egzekucji,  

 zobowiązanych nie można zastać w miejscu zameldowania pomimo 

wielokrotnych odwiedzin i wezwań, 

 pobyt dłużników poza granicami kraju, a tym samym brak możliwości ustalenia 

stanu majątkowego zobowiązanych,  

 zobowiązani nie posiadają nieruchomości zewidencjonowanych w aktach 

właściwego miejscowo organu katastralnego,  

 zobowiązani nie posiadają na terenie RP zarejestrowanych pojazdów 

mechanicznych, 

 zobowiązani nie posiadają środków na rachunku bankowym.  

Z uzasadnień postanowień otrzymywanych od Naczelników Urzędów Skarbowych 

wynika, że najczęstszą przyczyną umorzenia postępowania egzekucyjnego jest fakt, że: 
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 należność w postępowaniu egzekucyjnym jest nieściągalna, 

 spółki nie prowadzą działalności pod adresami zgłoszonymi w dokumentach 

rejestracyjnych, 

 brak jest ruchomych składników majątkowych zobowiązanych, rachunków 

bankowych oraz innych wierzytelności, z których można byłoby prowadzić 

skuteczną egzekucję,  

 przeciwko dłużnikom prowadzonych jest szereg spraw egzekucyjnych, z czego 

znaczna większość na rzecz wierzycieli uprzywilejowanych, których roszczenia 

podlegają zaspokojeniu w pierwszej kolejności,  

 wszelkie czynności podejmowane przez komorników nie doprowadzają do 

skutecznego wyegzekwowania dochodzonej należności. 

Dochodzenie należności z tytułu grzywien w celu przymuszenia jest dość trudne. 

Coraz częściej dodatkowe koszty prowadzonej egzekucji obciążają wierzyciela, gdzie  

w rezultacie zachodzi przesłanka do umorzenia kosztów egzekucyjnych lub do 

umorzenia postępowania egzekucyjnego ze względu na jego bezskuteczność.  

Analizując powyższe należy przyjąć, że najczęściej przyczyną niskiej ściągalności 

grzywien jest trudna sytuacja finansowa ukaranych.  

Ponadto zaznaczyć należy, że wierzyciel (inspektor pracy) ma niewielkie 

możliwości oddziaływania na tempo i skuteczność postępowania egzekucyjnego 

prowadzonego przez naczelników urzędów skarbowych, może jedynie stosownie do 

regulacji art. § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie 

wykonywania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji - Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1541 ze zm.), skorzystać z uprawnienia do 

uzyskania w organie egzekucyjnym informacji o sposobie załatwienia przekazanych 

wniosków egzekucyjnych.  
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IV. Działania nadzorczo-kontrolne w obszarze 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

Kontrole w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzono zarówno  

w tematach specjalistycznych, takich jak przestrzeganie przepisów bhp podczas prac  

z wykorzystaniem GMO, w zakładach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa, 

w zakresie rozporządzenia REACH, CLP, czy nadzoru rynku, ale inspektorzy pracy 

kontrolowali też w zakładach wypełnianie podstawowych obowiązków, takich jak 

szkolenia pracownicze w zakresie bhp, badania lekarskie, wypełnianie zadań służby bhp 

czy ocena ryzyka zawodowego. 

W przedmiotowym sprawozdaniu przedstawiono działania kontrolno-nadzorcze 

prowadzone w obszarze podstawowych obowiązków z zakresu bhp i najpopularniejszych 

branż, w których przeprowadza się kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

1. Ocena ryzyka zawodowego 

Działania kontrolno-nadzorcze 

Celem kontroli przeprowadzonych w temacie „Ocena ryzyka 

zawodowego”, zawartego w programie działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2013r. 

było sprawdzenie przestrzegania przez pracodawców przepisów i zasad dotyczących 

oceny ryzyka zawodowego oraz podejmowania środków profilaktycznych 

zmniejszających ryzyko. Inspektorzy OIP Wrocław przeprowadzili 60 kontroli u 60 

pracodawców obejmując nimi 5.345 pracowników. Najwięcej, bo 34 kontrole 

przeprowadzono w zakładach produkcyjnych, 9 – w zakładach usługowych, 3 kontrole 

podjęto u pracodawców prowadzących działalność handlową natomiast 14 kontroli  

w jednostkach samorządowych 

Najczęściej spotykaną metodą oceny ryzyka zawodowego jest metoda Risk Score 

– wśród 60 skontrolowanych pracodawców 25 stosowało tę właśnie metodę, 23 

pracodawców oceniało ryzyko zawodowe zgodnie z metodą zawartą w Polskiej Normie 

PN-N 18002/2000, 6 pracodawców zastosowało własną autorską metodę, 3 metodę 

PHA, 2 metodę pięciu kroków, a u jednego pracodawcy metoda nie przypomina żadnej 

ze znanych metod. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Od ubiegłego roku wyraźnie widoczny jest wzrost świadomości 

pracodawców w zakresie obowiązku dokonania i udokumentowania oceny ryzyka 

zawodowego. Coraz rzadziej spotykane są przypadki braku oceny ryzyka zawodowego  
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i są to głównie przypadki pracodawców rozpoczynających po raz pierwszy działalność. 

Częściej spotykany jest brak oceny ryzyka zawodowego na nowoutworzonych 

stanowiskach lub niezgodność stanowiska, na którym dokonano oceny ryzyka 

zawodowego z nazwą stanowiska określoną w treści umowy o pracę. 

W zakresie prowadzenia procesu oceny ryzyka zawodowego stwierdzono 

nieprawidłowości właściwie w każdym jego obszarze: 

 nie dokonano oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach, 

 nie zebrano aktualnych informacji potrzebnych do oceny ryzyka zawodowego  

 nie zidentyfikowano wszystkich zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,  

 nie oszacowano poziomu ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego 

zagrożenia, 

 nie wyznaczono dopuszczalności ryzyka zawodowego odrębnie dla każdego 

zagrożenia, 

 nie uwzględniono w ocenie ryzyka zawodowego kryteriów dla kobiet w ciąży  

i dla osób niepełnosprawnych, 

 nie uwzględniono w ocenie ryzyka zawodowego szeroko rozumianych 

czynników psychospołecznych, 

 dokumentacja nie zawiera wyników przeprowadzonej oceny ryzyka 

zawodowego dla każdego zagrożenia, 

 dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego nie zawiera 

niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko na stanowisku 

pracy, 

 brak planowania odpowiednich działań korygujących lub zapobiegawczych, 

 nie zachowano priorytetu środków ochrony zbiorowej nad środkami ochrony 

indywidualnej w wyniku stosowanych środków profilaktycznych, 

 nie dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego po wprowadzeniu zmian 

technologicznych, organizacyjnych lub po zmianie obowiązujących wymagań 

prawa pracy, 

 nie poinformowano pracowników o ryzyku zawodowym występującym na 

stanowiskach, na których wykonują pracę, 

 brak udziału służby bhp lub osób wypełniających jej zadania w ocenie ryzyka 

zawodowego, 

 brak udziału przedstawicieli pracowników w ocenie ryzyka zawodowego. 

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

W ocenie inspektorów pracy powyższe nieprawidłowości wynikają najczęściej z 

jednej strony z niedoskonałości stosowanych metod oceny ryzyka zawodowego 
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(całkowicie dowolnych, często wadliwych np. nie przewidujących działań  

w niektórych etapach oceny ryzyka zawodowego), z drugiej zaś strony  

z niedoświadczenia, niekompetencji i niewiedzy (w zakresie oceny ryzyka zawodowego) 

zarówno pracodawców (traktujących często, szczególnie w małych firmach, ocenę 

ryzyka zawodowego jako wymuszony na nich przez prawo, nieprzydatny obowiązek) jak 

i osób dokonujących ocenę ryzyka zawodowego. W przypadku małych zakładów pracy 

dochodzi jeszcze aspekt małej znajomości wymagań prawa pracy przez pracodawców. 

 

Zastosowane środki prawne 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy 

skierowali do pracodawców przyznane im prawem środki prawne: 

 nakazy: 134 decyzje 

 wystąpienia: 193 wnioski 

 

Przykłady praktycznego zastosowania oceny ryzyka zawodowego 

W dokumencie potwierdzającym dokonanie oceny ryzyka zawodowego 

(z dnia 15.III.2011r.) na stanowisku pracy operator maszyn SCR wskazane zostały 

działania korygujące/zapobiegawcze (jako środki ograniczające ryzyko) po wyznaczeniu 

dopuszczalności ryzyka (średnie) i zostały one  zrealizowane (vide zdjęcie nr 1,2,3 

poniżej): 

 
Zdjęcie 3. Na stanowisku montażu złączek Stecksystem pracownika Działu Montażu, zastosowane zostały 
dźwignie sterowania oburęcznego sprzężone z pracą osłon przesuwnych dostępu do przestrzeni roboczej 

maszyny montażowej. 
 

Zidentyfikowano również zagrożenia na stanowisku operator wykrawarki laserowej.  

Na fotografiach poniżej przedstawiono środki ochrony przed zagrożeniami (działania 

profilaktyczne) zaproponowane w ocenie ryzyka zawodowego. 
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Zdjęcie 4. Stosowanie fotokomórek wyłączających pracę urządzenia w przypadku wejścia pracownika w 
strefę zagrożenia. 

 

 
 

Zdjęcie 5. Stosowanie okularów ochronnych chroniących przed promieniowaniem laserowym. 

 

Mimo, że autor oceny ryzyka zawodowego na stanowisku obsługa wykrawarek 

młoteczkowych nie zaproponował środków profilaktycznych, pracodawca stosuje 

praktycznie następujące środki profilaktyczne: 

 

Zdjęcie 6. Środki ochrony indywidualnej chroniące przed hałasem. 
 

Ogólnie jako zaproponowany w  ocenie ryzyka zawodowego na każdym 

stanowisku pracy środek profilaktyczny chroniący pracowników przed zagrożeniami 

pracodawca uwzględnił rzetelne szkolenia z dziedziny bhp. Pracodawca dysponuje salą 

szkoleń z dziedziny bhp wyposażoną w środki i materiały dydaktyczne. 
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Zdjęcia 7,8,9. sala szkoleń wraz z  wyposażeniem w środki i materiały dydaktyczne 

 
 

Podsumowanie i wnioski 

Na przestrzeni kilku ostatnich lat można zaobserwować bardzo podobne 

tendencje w zakresie nieprawidłowości związanych z oceną ryzyka zawodowego. Jest to 

wynikiem ustabilizowania się rynku usług świadczonych przez wyspecjalizowane 

osoby/firmy, które bazują na raz opracowanym wzorcu oceny ryzyka zawodowego, 

zawierającym powielane błędy, w większym lub mniejszym stopniu dostosowywanym do 

konkretnego pracodawcy. Pracodawcy (dotyczy szczególnie małych i średnich firm)  

w dalszym ciągu traktują ocenę ryzyka zawodowego jako narzucone „zło konieczne”  

i niepotrzebny obowiązek. Potwierdzeniem powyższego jest brak reakcji (aktualizacji 

oceny ryzyka zawodowego) na wypadki przy pracy, wyniki pomiarów czynników 

szkodliwych w środowisku pracy czy zmian w przepisach prawa pracy. Bardzo często 

inspektorzy pracy spotykają się z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego liczącą kilka 

lat i nieaktualizowaną przez ten cały okres. Z analizy dokumentacji sporządzonych przez 

inspektorów pracy wynika, iż nastąpiła wyraźna poprawa w zakresie informowania 

pracowników o ryzyku zawodowym Do niedawna większość pracodawców stosowało 

„metodę podpisów” (podpis w dokumentacji oceny ryzyka zawodowego lub podpis na 

druku potwierdzenia zapoznania się z wynikami oceny ryzyka zawodowego 

przechowywanym w aktach osobowych) co daje pracodawcy prawne potwierdzenie 

poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym ale praktycznie niewielu 

pracowników ma świadomość tego, co podpisują. Lepszą i teraz zdecydowanie częściej 

stosowaną formą informowania pracowników o ryzyku zawodowym są szkolenia  

w dziedzinie bhp. Przy tej formie najczęściej brak jest dowodu na wypełnienie tego 

obowiązku przez pracodawcę (szczególnie w sytuacji, gdy szkolenia prowadzone są wg 

programów, w których nie zawarto tematów związanych z ryzykiem zawodowym) ale 

praktycznie pracownicy mają większą szansę na uzyskanie informacji o ryzyku, które 

wiąże się z wykonywaną przez nich pracą. 
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2. Kontrole prac budowlanych, w tym rozbiórkowych 

Działania kontrolno-nadzorcze 

Działania prowadzone przez inspektorów pracy na dolnośląskich budowach 

objęte były tematem kontrolnym „Budownictwo: kontrole prac budowlanych,  

w tym rozbiórkowych”. Celem przeprowadzania kontroli w ramach realizacji tego tematu, 

przewidzianego w harmonogramie działania PIP na rok 2013, było ustalenie skali 

występujących naruszeń przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych  

z wykonywaniem robót budowlanych oraz podjęcie działań zmierzających do usunięcia 

występujących zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego. 

Czynności kontrolne prowadzili inspektorzy pracy Dolnośląskiej Zespołu  

ds. Budownictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz inspektorzy pracy 

innych zespołów wyznaczeni do kontroli w przedmiotowym temacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba 
zatrudnionych na 

budowie 

Kontrole budów wg liczby zatrudnionych 

2011 2012 2013 

od 0 do 25 98 83 116 

od 26 do 50 43 24 27 

powyżej 50 30 9 7 

 

 

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że wzorem lat ubiegłych, inspektorzy 

pracy największą ilość kontroli przeprowadzili na „małych budowach” tj. budowach na 

których stan zatrudnienia nie przekraczał 25 osób – 116 budów, w tym 64 budowy na 

których stan zatrudnienia nie przekraczał 9 osób. 

Prócz wspomnianych wyżej kontroli, w roku 2013 inspektorzy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 361 kontroli w temacie „Krótkie kontrole 

w budownictwie”.  

 

Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2013r. 

przeprowadzili łącznie 324 kontrole (w 2012r. – 342, w 2012r. – 384) dolnośląskich 

placów budowy, obejmując kontrolami 278 przedsiębiorców. 

Wyżej wymienionymi kontrolami objętych zostało łącznie 150 budów (w 2012r. – 

116, w 2011r. – 171). 
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Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości  

Szczegółowa analiza danych dotyczących najczęściej występujących 

uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli, wskazuje na występowanie 

rażąco dużego odsetka nieprawidłowości będących bezpośrednim zagrożeniem dla 

zdrowia i życia pracujących. 

Najczęstsze stwierdzane nieprawidłowości związane były z zabezpieczeniem prac 

prowadzonych na wysokości oraz eksploatacją rusztowań. Na ponad połowie 

skontrolowanych budów stwierdzono uchybienia dotyczące zabezpieczenia wykopów 

oraz wyznaczenia, oznakowania i zabezpieczenia stref niebezpiecznych. 

Specyfikację uchybień, z którymi inspektorzy pracy spotkali się na więcej niż co 

trzeciej budowie przedstawia poniższy wykres. 

 

 

Jak widać na powyższym wykresie najwięcej stwierdzonych nieprawidłowości 

dotyczy:  

 braku lub nieprawidłowych poręczy ochronnych na rusztowaniach przy 

pomostach roboczych,  

 braku lub nieprawidłowego zastosowania na stanowiskach pracy środków 

ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości,  

 braku lub niewłaściwego zabezpieczenia przejść, dojść do stanowisk pracy oraz 

klatek schodowych przed upadkiem osób z wysokości, 

77,11%

69,39%

60,87%

55,17%

44,58%41,84%

40,79%

40,00%

38,55%

36,51%

34,61%

29,71%

29,03%

25,19%

Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane na budowach 

brak balustrad ochronnych przy pomostach roboczych

niezastosowanie środków ochrony zbiorowej przed
upadkiem z wysokości

niezabezpieczenie przejść, dojść do stanowisk pracy oraz
klatek schodowych przed upadkiem osób z wysokości

niezabezpieczenie otworów przed możliwością wpadnięcia
do nich osoby

niewypełnienie pomostami powierzchni roboczych
rusztowania

niezabezpieczenie i nieoznakowanie strefy i miejsca
niebezpiecznego

brak środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokości

niezabezpieczenie ścian wykopu

brak pionów komunikacyjnych na rusztowaniu

brak ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji i urządzeń
elektrycznych

nieudokumentowany odbiór rusztowania przez osoby
uprawnione

instrukcja bezpiecznego wykonywania robót

składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu

składowanie lub/i magazynowanie materiałów
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 braku lub nieprawidłowego zabezpieczenia otworów w stropach, ścianach 

zewnętrznych, szybów dźwigów itp. przed możliwością wpadnięcia do nich 

osoby,  

 braku lub nieprawidłowego wypełnienia pomostami powierzchni roboczych 

rusztowania,  

 braku lub nieprawidłowego zabezpieczenia i oznakowania strefy i miejsca 

niebezpiecznego,  

 braku lub nieprawidłowego zabezpieczenia pracującego przed upadkiem  

z wysokości z użyciem środków ochrony indywidualnej,  

 braku lub nieprawidłowego zabezpieczenia ścian wykopu. 

Powyższe statystyki pozwalają zauważyć, iż nieprawidłowości te dotyczą przede 

wszystkim szeroko rozumianych prac wykonywanych na wysokości oraz zabezpieczenia 

pracowników przed możliwością upadku z wysokości. 

Dane te potwierdzają spostrzeżenia inspektorów pracy dokonywane podczas 

przeprowadzanych kontroli, jak też dane statystyczne dotyczące zaistniałych wypadków 

przy pracy, gdzie większość odnotowanych wypadków dotyczy upadku pracownika  

z wysokości.  

Wśród nieprawidłowości, które rzadziej występowały na skontrolowanych placach 

budowy, znalazły się m.in.: 

 brak badań lekarskich pracowników, 

 nieprawidłowości dotyczące składowania i/lub magazynowania materiałów, 

 brak lub nieprawidłowe pomieszczenia higienicznosanitarne, 

 brak lub nieprawidłowe zejścia/wyjścia wykopów, 

 składowanie urobku i materiałów w pobliżu wykopu, 

 nieprawidłowe posadowienie rusztowań. 

 

Zastosowane środki prawne 

W wyniku podjętych działań kontrolnych na dolnośląskich budowach, 

inspektorzy pracy wydali 1.669 decyzji związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w tym: 

 liczba decyzji ustnych: 1.562 

 liczba decyzji na piśmie: 107 

 liczba nakazów na piśmie: 60 

 liczba decyzji (art.108 kpa): 909 

 liczba decyzji wstrzymujących: 173 
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 liczba decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn: 94 

 liczba decyzji skierowujących: 90 

 liczba pracowników skierowanych: 191 

 liczba decyzji zakazania wykonywania prac: 4 

Wydane decyzji dotyczyły 12.477 pracowników. Decyzje wstrzymania prac, 

zakazania wykonywania prac oraz skierowania pracowników do innych prac były 

wydawane ze względu na występujące bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia 

pracowników. 

Prócz decyzji, inspektorzy pracy wydali środki prawne o charakterze niewładczym, 

czyli wystąpienia. Tych wystąpień w roku 2013 było 53, zawierały one 80 wniosków  

i dotyczyły 369 pracowników. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozkład tych decyzji w podziale na wielkość kontrolowanej budowy oraz rodzaju 

wydanej decyzji przedstawia się następująco: 

 

Wielkość 
budowy 

 

Liczba 

kontroli 

 

Liczba 
pracujących 

na 
budowach 

Liczba wydanych decyzji 

ogółem wstrzymania 
skierowania 
do innych 

prac 

pracowników 
skierowanych 

do 9 236 1254 1028 94 56 236 

od 10 do 49 84 1649 627 78 32 84 

powyżej 50 4 335 14 1 2 4 

 

Z powyższych danych wynika, że: 

 większość decyzji nakazowych wydanych zostało na małych budowach, na 

których zatrudnionych było do 9 osób; 

W związku z przeprowadzonymi kontrolami na dolnośląskich budowach, 

inspektorzy pracy nałożyli w 68 przypadkach grzywny w drodze mandatu karnego, 

obejmujące 141 wykroczeń przeciwko prawom pracownika, na łączną kwotę 82.450 zł. 

W stosunku do 83 osób zastosowano środki wychowawcze, które objęły łącznie 136 

popełnionych wykroczeń Ponadto skierowano do sądu 1 wniosek o ukaranie. 

W roku 2013 nie skierowano do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa. 
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 im kontrolowana budowa była większa tym liczba wydanych decyzji była 

mniejsza. Wiąże się to z największą liczbą przeprowadzonych kontroli, właśnie na tego 

typu budowach;  

 wskaźnik ilości decyzji w przeliczeniu na jedną kontrolę wskazuje jednak, że 

najgorsza sytuacja występuje na budowach średniej wielkości, co głównie wynika  

z zaniedbań dotyczących koordynacji prac różnych wykonawców je wykonujących. 

 

Efekty działań kontrolnych 

Stopień realizacji środków prawnych wydanych przez inspektorów pracy  

w 2013 roku w trakcie kontroli przeprowadzonych na placach budów przedstawia się 

następująco: 

 wykonanych zostało 1.640 decyzji nakazowych, które dotyczyły 12.169 

pracowników (98,26 % ogółu wydanych decyzji) 

 wykonanych zostało 51 wniosków wystąpienia eliminując naruszenia praw 

pracowniczych dla 251 pracowników (63,75 % wszystkich wniosków). 

Realizując decyzje nakazowe wydane przez inspektorów pracy uzyskano 

następujące efekty: 

 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości dotyczące obiektów  

i pomieszczeń pracy realizując ogółem 100% wydanych decyzji w tym zakresie 

odnoszących się do 932 pracowników, w tym: 100% w odniesieniu do zapewnienia 

niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej (miejsc 

niebezpiecznych) na placu budowy, 100% w odniesieniu do niedostosowania obiektów, 

pomieszczeń pracy do wymagań pod względem wysokości, powierzchni i kubatury  

w zależności od stosowanej technologii, rodzaju wykonywanych prac oraz liczby 

pracowników i czasu ich przebywania oraz 100% w odniesieniu do braku niezbędnego 

zabezpieczenia lub niewłaściwego oznakowania miejsc niebezpiecznych; 

 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości w zakresie stanowisk pracy, 

procesów pracy i procesów technologicznych wykonując 99,8% wydanych decyzji 

odnoszących się do 6.209 pracowników, w tym: 100% w odniesieniu do zabezpieczenia 

stanowisk pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych - na wysokości, 

100% w odniesieniu do zabezpieczenia stanowisk pracy w wykopach, 100%  

w odniesieniu do zabezpieczenia otworów technologicznych, 100% w odniesieniu do 

prowadzenia robót budowlanych bez instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, 100% 

w odniesieniu do braku lub nieprawidłowego wykonania daszków ochronnych nad 

drogami komunikacyjnymi, 100% w odniesieniu do niezgodnych z przepisami dojść do 

stanowisk pracy oraz 100% w odniesieniu do innych nieprawidłowości związanych  

z prowadzeniem procesów technologicznych w budownictwie’ 
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 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości dotyczące maszyn i urządzeń 

technicznych realizując 99,6% wydanych decyzji w tym zakresie odnoszących się do 956 

pracowników, w tym: 99,3% w odniesieniu do nieprawidłowości dotyczących braku lub 

nieprawidłowych urządzeń ochronnych na rusztowaniach, 100% w odniesieniu do 

nieutrzymywania rusztowań w stanie sprawności technicznej i czystości zapewniającej 

bezpieczne ich użytkowanie oraz 100% w odniesieniu do nieutrzymywania drabin  

w stanie sprawności technicznej i czystości; 

 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości związane z eksploatacją 

urządzeń i instalacji energetycznych realizując 98,7% wydanych decyzji w tym zakresie 

odnoszących się do 1.574 pracowników, w tym: 100% w odniesieniu do zabezpieczenia 

przewodów instalacji elektrycznej przed możliwością uszkodzenia mechanicznego, 100% 

w odniesieniu do niewłaściwego zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi 

przewodów elektrycznych zasilających urządzenia mechaniczne na placu budowy, 100% 

w odniesieniu do braku lub niewłaściwej ochrony podstawowej przed porażeniem  

w instalacjach i urządzeniach elektrycznych – przed dotykiem bezpośrednim, 94,1% 

w odniesieniu do braku badań ochrony podstawowej urządzeń i instalacji elektrycznych  

i 93,3% w odniesieniu do braku badań ochrony uzupełniającej; 

 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości dotyczące pomieszczeń  

i urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz środków higieny osobistej realizując 91,6% 

wydanych decyzji w tym zakresie odnoszących się do 530 pracowników, w tym: 100% 

odnoszących się do niespełniania wymagań w zakresie rodzaju i wielkości pomieszczeń 

higienicznosanitarnych, 83,3% odnoszących się do braku pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych i 100% odnoszących się do niewłaściwego lub niedostatecznego 

wyposażenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (z wyjątkiem wentylacji); 

 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości związane z przygotowaniem 

pracowników do pracy realizując 93% wydanych w tym zakresie decyzji odnoszących się 

do 319 pracowników, w tym: 89,4% odnoszących się do braku lub niewłaściwie 

przeprowadzonego wstępnego szkolenia pracowników (instruktażu stanowiskowego) dla 

73 pracowników i 100% w odniesieniu do braku lub niewłaściwie przeprowadzonych 

innych szkoleń pracowników - dla 53 pracowników; 

 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości związane z innymi 

zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy realizując 83,1% wydanych 

w tym zakresie decyzji odnoszących się do 681 pracowników, w tym: 50% w odniesieniu 

do nieprawidłowości w zakresie wydawania pracownikom posiłków i napojów dla 113 

pracowników, 91,6% w odniesieniu do nieprawidłowości w zakresie niedostarczania 

przez pracodawcę odzieży i obuwia roboczego dla 60 pracowników i 84,8% 

odnoszących się do innych problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

326 pracowników. 
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Natomiast dzięki realizacji wniosków wydanych w wystąpieniach przez inspektorów 

pracy udało się uzyskać następujące efekty: 

 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości związane ze stanowiskami 

procesami pracy i procesami technologicznymi poprzez wykonanie 75,0% skierowanych 

wniosków dotyczących 182 pracowników, w tym: 100% odnoszących się do 

nieprawidłowości dotyczących braku określenia szczegółowych wymagań bhp przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 100% odnoszących się do 

nieprawidłowości związanych z brakiem odbioru rusztowań, 58,3% odnoszących się do 

nieprawidłowości związanych z prowadzeniem robót budowlanych bez instrukcji 

bezpiecznego ich wykonywania i 81,2% odnoszących się do innych nieprawidłowości 

związanych z prowadzeniem procesów technologicznych w budownictwie; 

 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości odnoszące się do 

przygotowania pracowników do pracy poprzez wykonanie 75,0% wniosków 

skierowanych w tym zakresie a dotyczących 27 pracowników, w tym: 100% odnoszących 

się do braku lub niewłaściwie przeprowadzonego szkolenia pracowników – wstępnego 

instruktażu stanowiskowego, 100% odnoszących się do braku uprawnień 

kwalifikacyjnych pracowników do obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych do 

robót ziemnych, budowlanych i drogowych, 100% odnoszących się do niedostatecznego 

przygotowania zawodowego do wykonywania pracy i 66,6% odnoszących się braku lub 

niewłaściwego przeprowadzenia badań lekarskich; 

 wyeliminowano nieprawidłowości odnoszące się do innych zagadnień 

bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wykonanie 21,4% wniosków skierowanych  

w tym zakresie a dotyczących 129 pracowników, w tym: 100% odnoszących się do 

nieprawidłowości dotyczących innych nieprawidłowości w zakresie wyposażenia oraz 

stosowania przez pracowników odzieży i obuwia roboczego, 100% odnoszących się do 

innych nieprawidłowości w zakresie wyposażenia oraz stosowania przez pracowników 

odzieży i obuwia roboczego, 100% odnoszących się do innych nieprawidłowości  

w zakresie oceny ryzyka zawodowego oraz 33,3% odnoszących się do nieprawidłowości 

w zakresie wydawania posiłków i napojów. 

 

Przyczyny występowania nieprawidłowości 

Wykonawcy prac budowlanych wskazują wśród przyczyn występowania na ich 

budowach uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy m.in.: 

 trudności z pozyskaniem wysoko wykwalifikowanych pracowników budowlanych 

(fachowców). Coraz większe braki na rynku pracy wykwalifikowanej kadry robotniczej 

powodują, że do budownictwa trafiają przypadkowi ludzie, bez podstawowej wiedzy  

w zakresie bhp, 
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 lekceważenie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz chęć „usprawnienia i ułatwienia” sobie przez nich pracy, 

 przepisy prawne obowiązujące w kraju w szczególności dotyczące prawa pracy, 

ubezpieczeń społecznych oraz przepisy podatkowe. Ilość obowiązków nałożonych na 

pracodawców chcących zatrudnić pracowników oraz związane z tym koszty powodują, 

że pracodawcy próbują omijać te przepisy zamiast dostosowywać się do nich, co 

przekłada się na formy zatrudniania przechodzące w sfery umów cywilnoprawnych,  

w tym tworzenia podmiotów samo zatrudniających, 

 niewłaściwe działania inwestorów, którzy dokonują doboru wykonawców do 

realizacji inwestycji, głównie poprzez pryzmat oferowanego kosztu jej wykonania, nie 

uwzględniając fachowości i doświadczenia wykonawcy oraz gwarantowanego 

zaangażowania w tworzenie bezpiecznych warunków pracy; istniejący rynek 

inwestycyjny kształtuje niskie ceny przetargowe, przy coraz krótszych terminach 

realizacji zadań, co ma wpływ na bezpieczeństwo pracy, w tym również poprzez 

szukanie oszczędności w nakładach na nie ponoszonych, 

 trudności finansowe pracodawców, które oprócz w/w względów wynikają  

z utrzymujących się od dłuższego czasu „zatorów płatniczych” za wykonaną usługę, 

 w wielu przypadkach niskie stawki robocizny ograniczające możliwość rozwoju 

firmy (możliwość kupna nowego sprzętu) i zwiększenia zarobków pracownikom, (często 

praca „po kosztach”). Odnosi się to głównie do małych zakładów wykonujących często 

swoje roboty w ramach podwykonawstwa. 

Natomiast inspektorzy pracy prowadzący kontrole wśród przyczyn stwierdzanych 

uchybień wskazują: 

 niewłaściwą organizację pracy oraz brak odpowiedniego nadzoru nad 

wykonywanymi pracami, 

 niską świadomość techniczną pracowników dotyczącą bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz lekceważenie przez nich zagrożeń, spowodowaną brakami w wykształceniu 

technicznym pracowników, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 zatrudnianie na stanowiskach robotniczych osób i pracowników 

nieposiadających odpowiedniego wykształcenia zawodowego, wykonujących często 

wszelkie prace budowlane jako pracownicy ogólnobudowlani, co potwierdzają ustalenia 

dotyczące wypadkowości w budownictwie, wynikające ze stażu pracy w zawodzie; 

napływ do budownictwa nowych niedoświadczonych pracowników spowodował, że to 

głównie ci, których staż pracy w zawodzie nie przekracza 1 roku, ulegają wypadkom przy 

pracy, 
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 nieodpowiednie przeprowadzanie dla pracowników szkoleń w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, sprowadzające się często do podpisania przez 

pracownika podsuniętego druku zaświadczenia o odbytym szkoleniu bhp, 

 niską świadomość pracodawców dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz brak poszanowania obowiązującego w tym zakresie prawa wynikająca z faktu 

nieopłacalności przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – 

ewentualne grzywny są niewielkie w stosunku do kosztów poniesionych na prawidłowe 

zabezpieczenie pracowników i ich stanowisk pracy, a przypadku wypadku przy pracy 

większość kosztów pokrywa państwo lub ubezpieczycie, 

 tolerowanie przez pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami odstępstw 

od przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia prac, 

 niewielkie zainteresowanie osób odpowiedzialnych za stan bhp na budowie 

poprawą warunków pracy, z uwagi na nieskuteczne stosowanie sankcji przewidzianych 

prawem – w szczególności dotyczy to sankcji zawodowych wobec osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 

 brak nawyku przestrzegania przepisów bhp. Należy stworzyć system 

oddziaływania promujący tych, którzy przestrzegają przepisy i zasady bhp, tak aby 

podejmowanie się ryzyka stwarzania zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników było 

nieopłacalne dla pracodawców i osób działających w ich imieniu, 

 szukanie oszczędności poprzez stosowanie innych niż stosunek pracy form 

zatrudnienia tzn.: umów cywilnoprawnych, w tym tworzenie podmiotów 

samozatrudniających; osoby te często nie stosują się do przepisów i zasad 

bezpieczeństwa pracy, uznając że przepisy prawa pracy ich nie dotyczą, co wpływa na 

ogólne bezpieczeństwo pracy na budowie, 

 brak właściwych regulacji prawnych włączających skutecznie inwestora  

w system organizacyjny bezpieczeństwa pracy na budowach, w tym w zakresie 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo wykonywania robót; skutkuje to niewłaściwym 

postępowaniem inwestorów w zakresie finansowania inwestycji; ważnym staje się 

problem podjęcia właściwych rozwiązań prawnych w tym zakresie, tak co do ustalenia 

minimalnej stawki przetargowej, jak i wyodrębnienia z kwoty przetargowej sumy 

pieniędzy niezbędnych na zabezpieczenia bezpieczeństwa pracy  

 lekceważenie roli koordynatora ds. bhp na budowach – brak przejrzystego 

usytuowania prawnego koordynatora ds. bhp na budowie, w tym w zakresie jego zakresu 

praw i obowiązków, 

 lekceważenie przez inwestorów i wykonawców, w tym kierowników budów planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i traktowanie go instrumentalnie, jako dokumentu 

wymaganego przez obowiązujące przepisy ale nie mającego wpływu na warunki pracy  

i sposób wykonywania pracy na budowie. 
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Działania prewencyjne 

Oprócz prowadzenia kampanii prewencyjnej, opisanej szczegółowo  

w rozdziale „Wypadki przy pracy”, inspektorzy pracy Dolnośląskiej Sekcji Budownictwa 

kontynuowali, rozpoczęty w roku 2010, cykl spotkań z koordynatorami  

ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonujących swoje obowiązki na większych 

budowach. W roku 2013 przeprowadzono cykl spotkań, na których omawiano 

obowiązujące przepisy oraz najczęściej stwierdzane nieprawidłowości. Na spotkaniach 

starano się wypracować model pracy koordynatorów ds. bhp, który będzie jednolity na 

wszystkich budowach nadzorowanych przez koordynatorów biorących udział  

w spotkaniach. Łącznie w roku 2013 odbyły się trzy takie spotkania. 

W 2013r. nawiązano też współpracę z Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów 

Budownictwa, która skutkowała między innymi udziałem inspektorów pracy działających 

w ramach „sekcji budowlanej” w spotkaniach organizowanych dla członków DOIIB. 

Inspektorzy pracy uczestniczyli łącznie w 12 takich spotkaniach organizowanych na 

terenie Dolnego Śląska, w trakcie których występowali z prezentacjami szkoleniowymi 

omawiającymi działalność Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawiającymi ocenę 

stanu bhp na dolnośląskich budowach. Działalność PIP w tym zakresie była 

prezentowana w czasopiśmie DOIIB „Budownictwo Dolnośląskie”. 

Dolnośląscy inspektorzy pracy zajmujący się bezpieczeństwem procesu 

budowlanego zorganizowali 5 szkoleń dla uczestników tego procesu, bezpośrednio na 

wytypowanych budowach. Celem szkoleń było omówienie zakresów obowiązków 

uczestników procesu budowlanego, zasad wzajemnej koordynacji prac oraz omówienie 

zasad organizacji i prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych.  

Natomiast na terenie budowy zakładu katalizatorów firmy BASF w Świętem 

k/Środy Śląskiej nadinspektor pracy Dolnośląskiej Sekcji Budownictwa zorganizował przy 

udziale firmy ASSECURO Sp. z o.o. szkolenie dla wykonawców zatrudnionych na w/w 

budowie. Przedstawiciele firmy ASSECURO zaprezentowali zasady prowadzenia prac 

na wysokości oraz praktyczne zastosowanie środków ochrony indywidualnej do takich 

prac. 
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Zdjęcie 10. Działania prewencyjne na terenie budowy fabryki BASF 

Wśród prewencyjnych działań w sektorze budowlanych wskazać także należy 

obecność inspektorów pracy na obchodach „Tygodnia Bezpieczeństwa” organizowanych 

przez firmę SKANSKA, w trakcie których prezentowali działalność kontrolną oraz 

prewencyjną Państwowej Inspekcji Pracy w sektorze budowlanym i omawiali stan 

bezpieczeństwa pracy na dolnośląskich budowach, a także udział w „Branżowym Forum 

Zawodowym Szkół Budowlanych Subregionu Legnickiego”, w trakcie którego 

rozmawiano na temat zagrożeń wypadkowych w budownictwie. 

W bieżącym roku sprawozdawczym zorganizowano ponadto spotkanie  

z przedstawicielami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Tematem spotkania 

była popularyzacja działań dotyczących poprawy warunków bhp na terenie 

nadzorowanych przez DSDIK budów, informacja dotycząca działań promocyjnych  

i prewencyjnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz propozycja 

wspólnych szkoleń (narad) dotyczących bezpieczeństwa i ochrony pracy. 

 
 

Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości 

Inspektorzy z Dolnośląskiego Zespołu ds. Budownictwa przeprowadzili kontrolę 

na budowie budynku administracyjnego w J. W trakcie kontroli stwierdzono liczne 

nieprawidłowości w zakresie organizacji i prowadzenia prac budowlanych, które między 

innymi dotyczyły: 

 wewnątrz wznoszonego budynku ustawiono rusztowanie warszawskie  

o wysokości około 3m nieposiadające szczelnego pomostu roboczego na całej 

szerokości rusztowania, barier ochronnych oraz pionu komunikacyjnego 

umożliwiającego bezpieczne i swobodne wejście na rusztowanie; 
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Zdjęcie 11. Rusztowania na placu budowy 

 

 przy szalunkach ścian zewnętrznych wykonano prowizoryczny pomost roboczy 

z desek opartych z jednej strony na rusztowaniu warszawskim a z drugiej strony na 

zbrojeniu słupa (zdjęcie nr 11); 

 wejście i wyjście z w wykopu odbywa się po aluminiowej drabinie przystawnej 

opartej o szalowanie ścian zewnętrznych budynku. Drabina nie sięga nawet do krawędzi 

szalunków ścian zewnętrznych i jest krótsza od nich o około 1m. Drabinę tą widać na 

zdjęciu nr 12, wewnątrz wznoszonego obiektu, pod stosem płyt szalunkowych ułożonych 

na krawędzi szalowania ścian zewnętrznych; 

 
Zdjęcie 12. Zejścia do wykopów 
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 na końcu pomostu stanowiącego dojście do wznoszonego obiektu ułożono stos 

9 płyt szalunkowych. Płyty utrudniają komunikację gdyż zwężają przejście, a z drugiej 

strony stanowią zagrożenie wypadkowe dla osób pracujących w wykopie, gdyż ułożono 

je na szalowaniu ścian zewnętrznych; 

 
Zdjęcie 13. Składowanie materiałów na budowie 

 

 wokół wykopu pod wznoszony budynek poprowadzono drogi komunikacyjne 

(ciągi dla pieszych). Drogi te nie zostały oddzielone barierami ochronnymi od wykopu; 

 
Zdjęcie 14. Strefa niebezpieczna i drogi komunikacyjne wokół wykopu 

 

 wokół wykopu nie wyznaczono, nie wygrodzono i nie oznakowano strefy 

niebezpiecznej; 

 wewnątrz wykopu pod wznoszony budynek usytuowano stanowiska pracy,  

w tym stanowisko pracy zbrojarza. Stół zbrojarski ustawiono między fundamentami 

budynku. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych poruszanie się po wykopie oraz 

dojście do stanowisk pracy, w tym do stanowiska zbrojarza był utrudniony i odbywał się 
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po fundamentach budynku. Przestrzeń między fundamentami całkowicie zalana jest 

wodą; 

 

 
Zdjęcie 15. Stanowisko pracy zbrojarza 

 

 żadna z osób pracujących na budowie nie używa środków ochrony 

indywidualnej w postaci hełmów ochronnych; 

 na terenie budowy ustawiono kontener magazynowy oraz kontener biurowy 

stanowiący jadalnię dla pracowników. Pracownikom nie zapewniono natomiast 

pomieszczenia umywalni oraz ustępu; 

Inspektor pracy podjął działania zmierzające do usunięcia w/w nieprawidłowości,  

w tym wstrzymując prace na budowie. Osoba winna dopuszczenia do powstania wyżej 

opisanych nieprawidłowości została ukarana mandatem kredytowym w wysokości  

2.000 zł. 

Równie niebezpieczną wydawała się być budowa prowadzona w centrum 

Wrocławia. Stwierdzone w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości dotyczyły 

głównie: 

 braku zabezpieczenia wykopów przed możliwością obsunięcia się ścian – m.in. 

nie usunięto nawisów gruntu zachodniej skarpy wykopu, w pobliżu wykonywanych prac 

zbrojarskich i składowanego zbrojenia, 
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Zdjęcie 16. Niezabezpieczenie ścian wykopu 

 

 
Zdjęcie 17. Niezabezpieczenie ścian wykopu 

 zagłębienia w części północnej wykopu nie zostały wygrodzone  

i zabezpieczone przed wpadnięciem pracowników, 

 
Zdjęcie 13. Niezabezpieczenie zagłębień przed wpadnięciem pracowników 

 

 niezapewnienia bezpiecznych dojść do stanowisk pracy – na dnie wykopu, przy 

wykonywanych pracach zbrojarskich i ciesielskich nie zapewniono prawidłowej 

komunikacji do stanowisk pracy, 
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Zdjęcie 18. Dojścia do stanowisk pracy zorganizowanych wewnątrz wykopu 

 

 braku odpowiedniej, wolnej przestrzeni na stanowiskach pracy, 

 prawidłowego wydzielenia składowisk materiałów oraz wydzielenia dróg 

komunikacyjnych – ruch środków transportowych, odbywał się w niewielkiej odległości 

od krawędzi wykopu, w granicy klina naturalnego odłamu gruntu, co stwarzało 

dodatkowe obciążenie niezabezpieczonych skarp wykopu, 

 

Zdjęcie 19. Ruch środków transportu na budowie 

 czasu pracy operatora żurawia, 

 właściwej eksploatacji maszyn i urządzeń. 

Inspektor pracy podjął odpowiednie działania zmierzające do usunięcia 

nieprawidłowości wydając 11 decyzji nakazowych, natomiast osobę winną dopuszczenia 

do powstania wyżej opisanych nieprawidłowości ukarano mandatem kredytowym  

w wysokości 1.300 zł. 
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3. Kontrole robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych 

(zagrożenia o charakterze publicznym) 

Działania nadzorcze 

Celem przeprowadzania kontroli w ramach realizacji tego tematu programu 

działania Państwowej Inspekcji Pracy w 2013r. było ustalenie skali występujących 

naruszeń przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych  

z wykonywaniem robót w miejscach ogólnodostępnych, stwarzających zagrożenia dla 

osób postronnych niezwiązanych z realizacją wykonywanych robót. 

Kontrole przeprowadzali inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu, reagując na telefoniczne i pisemne zgłoszenia kierowane do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz do poszczególnych Oddziałów OIP (zgłoszenia 

„zagrożeń publicznych”). 

Inspektorzy Pracy OIP Wrocław w 2013r. przeprowadzili łącznie 69 kontroli  

w ramach realizacji w/w tematu. 

 

 

 

 

Ten obszar działania Państwowej Inspekcji Pracy jest przez OIP Wrocław 

traktowany jako bardzo ważne i skuteczne narzędzie prewencyjne. Z racji ilości zadań 

inspektorzy nie są w stanie skontrolować każdej dolnośląskiej budowy. Nie o każdej też 

oczywiście wiedzą. Niestety, o czym już wspominano, inspektorat – wbrew obowiązkowi 

– nie jest informowany nawet o tych największych, trwających ponad 30 dni i na których 

zatrudnionych zostaje minimum 20 pracowników, budowach. Stąd każdy sygnał  

o budowie, na której dochodzi do wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia  

i życia tak pracowników, jak i osób postronnych, jest bardzo cenny. 

Podobnie, jak to miało miejsce w przypadku kontroli prac w budownictwie, tak  

i realizując ten temat inspektorzy najczęściej trafiali do małych firm budowlanych. 

Liczba pracujących w 
podmiocie 

Liczba kontroli 

Od 1 do 9 zatrudnionych 55 

Od 10 do 49 zatrudnionych 12 

Od 50 do 249 zatrudnionych 2 

Powyżej 250 zatrudnionych 0 

Reagując na kierowane do OIP Wrocław informacje o zagrożeniach  

o charakterze publicznym, inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 69 kontroli 

problemowych w 69 podmiotach, w których pracę wykonywało 797 osób. 
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Z przedstawionych powyżej danych wynika, że zdecydowana większość kontroli 

robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych, stwarzających zagrożenia  

o charakterze publicznym została stwierdzona w małych podmiotach zatrudniających do 

9 osób (80% przeprowadzonych kontroli) oraz w podmiotach zatrudniających do 49 

osób, których kontrole stanowiły 17% ogółu przeprowadzonych kontroli. W tych dwóch 

grupach podmiotów przeprowadzono łącznie 67 kontroli na 69 wszystkich wykonanych, 

co stanowi 97% wszystkich kontroli. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości  

 Z ogółu przeprowadzonych kontroli, 61 kontroli dotyczyło 

wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych robót budowlanych i remontowych, co 

stanowi 88 % stwierdzonych „zagrożeń publicznych”.   W grupie tej można wyróżnić: 

 zagrożenia powstałe podczas prac związanych z remontem dachów: 17 kontroli, 

co stanowi 28% kontroli dotyczących robót budowlanych. 

 zagrożenia powstałe podczas prac na wysokości podczas wznoszenia nowych 

obiektów budowlanych lub ich przebudowy: 14 kontroli, co stanowi 23% kontroli 

dotyczących robót budowlanych. 

 zagrożenia powstałe podczas prac rozbiórkowych: 10 kontroli, co stanowi 16% 

kontroli dotyczących robót budowlanych. 

 zagrożenia powstałe podczas prac elewacyjnych (w tym dociepleniowych): 8 

kontroli, co stanowi 13% kontroli dotyczących robót budowlanych. 

 zagrożenia powstałe podczas prac remontowych w istniejących budynkach: 8 

kontroli, co stanowi 13% kontroli dotyczących robót budowlanych. 

 zagrożenia powstałe podczas prac drogowych: 4 kontrole, co stanowi 7% kontroli 

dotyczących robót budowlanych. 

Biorąc pod uwagę fakt, że zarówno prace dekarskie (remonty dachów), jak i prace 

elewacyjne, związane są z przebywaniem pracownika na wysokości, możemy określić 

ogólną liczbę kontroli związanych z zagrożeniami powstałymi podczas prac na 

wysokości – kontroli takich przeprowadzono 39, co stanowi 64% kontroli dotyczących 

robót budowlanych. W stosunku do roku 2012 daje się zaobserwować procentowy 

spadek udziału kontroli spowodowanych zagrożeniami powstałymi podczas prac 

związanych z remontem dachów: w roku 2012 było to 60% kontroli dotyczących robót 

budowlanych, natomiast w roku 2013 jest to tylko 28% - do takiego wyniku przyczynił się 

spadek ilości kontroli  w tym zakresie (w roku 2012: 28 kontroli, natomiast w roku 2013: 

17 kontroli). 
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Spadek ten nie wpłynął na zmniejszenie ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli 

w tym temacie, gdyż w pozostałych działach (tj.  prace rozbiórkowe, wznoszenie nowych 

obiektów) ilości kontroli wzrosły się w stosunku do roku 2012. 

Z ogółu 69 kontroli, 8 kontroli związanych było z zagrożeniami niezwiązanymi  

z prowadzeniem prac budowlanych. Były to jednostkowe przypadki zagrożeń  

o zróżnicowanym charakterze, a powstałych podczas: 

 mycie okien (2 przypadki), 

 składowanie materiałów budowlanych w hurtowni, 

 magazynowanie butli gazowych, 

 powstawanie odprysków podczas kruszenia żeliwa, 

 przewrócenie wieszaka z reklamą w markecie, 

 modernizacja linii napowietrznej niskiego napięcia, 

 mocowanie reklamy na bilbordzie. 

 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

Jak w przypadku nieprawidłowości stwierdzanych podczas prowadzenia 

czynności kontrolno-nadzorczych realizowanych w innych tematach, tak i przy kontroli 

zagrożeń publicznych są one odmiennie definiowane przez pracodawców i inspektorów 

pracy. 

Pracodawcy jako najistotniejsze przyczyny wskazują: 

 lekceważenie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz chęć „usprawnienia i ułatwienia” sobie przez nich pracy, 

 wyższe koszty zatrudniania pracowników w stosunku do powierzania pracy na 

podstawie umów cywilnoprawnych (tzw. umów śmieciowych). Stwarza to zdaniem 

pracodawców nieuczciwą konkurencję powodowaną zaniżaniem stawek za wykonanie 

robót budowlanych. Natomiast w wielu przypadkach niskie stawki robocizny ograniczają 

możliwość rozwoju firmy (możliwość kupna nowego sprzętu) i zwiększenia zarobków 

pracownikom, (często praca „po kosztach”). Odnosi się to głównie do małych zakładów 

wykonujących często swoje roboty w ramach podwykonawstwa; 

 niewygoda w stosowaniu środków ochrony indywidualnej (np. podczas wysokiej 

temperatury) oraz utrudnienia w pracy powodowane stosowaniem środków ochrony 

indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości (np. rozciągnięte linki 

asekuracyjne na połaci dachu utrudniają komunikację); 

 znaczna sezonowość prac budowlanych, związana szczególnie z okresem 

zimowym, a co za tym idzie powstawanie spiętrzenia zleceń w jednych okresach  
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i zastojami pracy w innych porach roku, co ma także wpływ na zachwianie płynności 

finansowej małych zakładów; 

 narzucane przez inwestorów krótkie terminy realizacji inwestycji; 

 przepisy prawne obowiązujące w kraju w szczególności dotyczące prawa pracy, 

ubezpieczeń społecznych oraz przepisy podatkowe (w tej sferze duża liczba przepisów 

prawnych nieustannie zmieniających się, a w dalszym ciągu mało czytelnych dla 

podatnika, z wieloma lukami prawnymi pozwalającymi na różne interpretacje prawne). 

Ilość obowiązków nałożonych na pracodawców chcących zatrudnić pracowników oraz 

związane z tym koszty powodują, że pracodawcy próbują omijać te przepisy zamiast 

dostosowywać się do nich. 

Natomiast inspektorzy pracy za główne przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

uznają: 

 niewłaściwa organizacja pracy oraz brak odpowiedniego nadzoru nad 

wykonywanymi pracami, powodowane jest to często zatrudnianiem jednej osoby do 

nadzoru nad kilkoma budowami; 

 wymuszone szybkie tempo realizacji inwestycji (krótkie terminy), co powoduje, 

brak czasu na właściwe zorganizowanie stanowiska pracy, np. ustawienie kompletnego 

rusztowania, zmontowanie pełnych zabezpieczeń przy szalunkach, rozwinięcie  

i zakotwienie lin asekuracyjnych, umocnienie ścian wykopu, itd.; 

 brak odpowiedzialności inwestora, tym samym nie brak zainteresowania z jego 

strony kosztami ponoszonymi przez wykonawcę, w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa pracy – to powoduje, że z kosztorysów w pierwszej kolejności skreślane 

są właśnie te koszty;  

 trudności finansowe pracodawców wykonujących tego rodzaju prace.  

W większości przypadków stwierdzone „zagrożenia publiczne” wiązały się z remontami 

istniejących budynków, gdzie inwestorzy (osoby fizyczne lub wspólnoty mieszkaniowe) 

zainteresowane są maksymalnym obniżeniem kosztów prowadzonej inwestycji. 

Prowadzi to do otrzymywania przez wykonawców niskich stawek za prowadzone roboty, 

co w konsekwencji przekłada się na obniżanie kosztów zabezpieczeń czy to 

pracowników, czy też miejsc niebezpiecznych dla osób postronnych; 

 tolerowanie przez pracodawców oraz osoby kierujące pracownikami odstępstw 

od przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia prac, często koszty 

kar za nieterminowe wykonanie zadania są wielokrotnie wyższe od ewentualnych kar za 

nieprzestrzeganie przepisów bhp. 

 trudności finansowe pracodawców spowodowane między innymi dużymi 

obciążeniami fiskalnymi i ubezpieczeniowymi. 

 zatrudnianie na stanowiskach robotniczych osób nieposiadających 
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odpowiedniego przygotowania zawodowego, opierając się jedynie na oświadczeniu 

ustnym danej osoby o swoich kwalifikacjach, coraz rzadziej żądane są dokumenty 

potwierdzające poprzednie zatrudnienia na danym stanowisku, czy też referencje. 

 

Zastosowane środki prawne 

W wyniku 69 kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas 

wykonywania robót w miejscach ogólnodostępnych, zastosowano następujące środki 

prawne: 

 liczba wydanych decyzji ogółem: 120 

w tym: 

 liczba nakazów na piśmie: 16 

 liczba decyzji na piśmie: 23 

 liczba decyzji ustnych: 97 

 liczba decyzji wstrzymujących prace: 24 

 liczba decyzji skierowujących: 9 

 liczba pracowników skierowanych do innych prac: 29 

 liczba decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn: 6 

Ponadto inspektorzy skierowali do pracodawców 7 wystąpień zawierających 16 

wniosków. 

Wśród 24 decyzji wstrzymujących prace znalazły się:  

 9 decyzji dotyczyło wykonywania przez pracowników robót na wysokości bez 

stosowania wymaganych zabezpieczeń chroniących przed możliwością upadku 

z wysokości (w tym środków ochrony indywidualnej), co stanowi 38% ogółu 

decyzji wstrzymania, 

 4 decyzje dotyczyły nieprawidłowego wygrodzenia, oznakowania stref 

zagrożenia w miejscu prowadzenia robót (w tym braku daszków ochronnych), 

co stanowi 16,5% ogółu decyzji wstrzymania, 

 4 decyzje dotyczyły eksploatowanych rusztowań,  

 3 decyzje dotyczyły nieprawidłowej eksploatacji instalacji elektrycznych, 

 pozostałe 4 decyzje dotyczyły pojedynczych przypadków zagrożeń  

o zróżnicowanym charakterze: nieprawidłowy wykaz prac szczególnie 

niebezpiecznych, nieprawidłowo zmontowane rusztowania, powyższe stanowi 

16,5% ogółu decyzji wstrzymania. 

Natomiast 9 decyzji skierowujących pracowników do innych prac podzieliło się na 
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trzy grupy: 

 5 decyzji dotyczyło wykonywania przez pracowników robót na wysokości bez 

stosowania wymaganych zabezpieczeń (w tym środków ochrony indywidualnej), 

co stanowi 56% ogółu decyzji skierowań, 

 2 decyzje dotyczyły niestosowania przez pracowników kasków ochronnych, co 

stanowi 22% ogółu decyzji skierowań; 

 1 decyzja dotyczyła niestosowania przez pracowników środków ochrony dróg 

oddechowych, co stanowi 11% ogółu decyzji skierowań; 

 1 decyzja dotyczyła braku daszka ochronnego, co stanowi 11% ogółu decyzji 

skierowań. 

Inspektorzy pracy ukarali osoby winne naruszeń 16 grzywnami nałożonymi w 

drodze mandatu karnego, na łączną kwotę 18.200 zł. Do 10 osób skierowano właściwe 

środki wychowawcze. 

 

Efekty działań kontrolnych 

W roku 2013 wydano 97 decyzji ustnych, które stanowią 81% ogółu 

decyzji, tym samym taki sam procent nieprawidłowości został usunięty w trybie 

natychmiastowym, w czasie trwania kontroli. Charakterystykę usuniętych 

nieprawidłowości przedstawiono w punkcie 5 niniejszego opracowania. W roku 2012 

decyzje ustne (a więc decyzje wykonane  

w czasie trwania kontroli) stanowiły 79% ogółu decyzji. 

 

Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości 

Kontrolę na budowie hotelu w jednej z dolnośląskich miejscowości 

górskich, przeprowadzono w związku z zawiadomieniem o niezapewnieniu 

bezpieczeństwa osobom postronnym, które poruszają się drogą komunikacyjną 

wyznaczoną w sąsiedztwie prowadzonych robót ziemnych. Wizyta na placu budowy 

potwierdziła zarzuty sformułowane w tym doniesieniu. Stan, jaki zastali inspektorzy 

podczas kontroli, oraz ten, który zapanował na budowie po ich wizycie, dokumentują 

poniższe zdjęcia. 
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Zdjęcie 20. Teren prac zastany podczas kontroli 

 
Zdjęcie 21. Zabezpieczenie terenu robót po kontroli 

Brak właściwego zabezpieczenia przed możliwością spadania przedmiotów z góry 

strefy w obrębie użytkowanego wejścia głównego do jednej z wrocławskich szkół był 

przedmiotem zgłoszenia, które trafiło do wrocławskiego OIP. Inspektor Dolnośląskiego 

Zespołu ds. Budownictwa potwierdził ową nieprawidłowość (ogrodzenie budowy 

ustawiono w odległości mniejszej niż 6m, a prace żelbetowe prowadzono na wysokości 

III piętra obiektu) i nakazał wykonawcy prac natychmiastowe usunięcie zagrożenia. 

Poniżej prezentowane zdjęcia przedstawiają stan zabezpieczenia budowy w zakresie 
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występowania zagrożeń dla osób postronnych, jaki istniał przed podjęciem kontroli przez 

inspektora pracy oraz ten, jaki powstał po realizacji inspektorskich decyzji.  

 

 
Zdjęcie 22. Pierwotne zabezpieczenie terenu budowy 

 
Zdjęcie 23. Teren budowy po kontroli 

 

Podsumowanie i wnioski 

Zdecydowana większość kontroli robót wykonywanych w miejscach 

ogólnodostępnych, stwarzających zagrożenia o charakterze publicznym została 

przeprowadzona w małych podmiotach zatrudniających do 9 osób (80 % 

przeprowadzonych kontroli) . Tendencja ta utrzymuje się od kilku lat. Wpływa na ten 

wynik nie tylko sposób organizacji pracy w małych firmach, ale także fakt, że roboty 

związane z remontem kamienic, dachów, elewacji, wykonują w większości małe firmy,  

a właśnie takie prace generują najczęściej u osób postronnych prośbę o interwencję ze 

strony Państwowej Inspekcji Pracy. 
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W roku 2013 nie można wyodrębnić rodzaju prac budowlanych, przy których 

powstaje przeważająca ilość zagrożeń. W roku 2012 były to prace dekarskie, które 

stanowiły 60% przeprowadzonych kontroli, obecnie jest to tylko 28% kontroli i jest 

porównywalne z pracami rozbiórkowymi, czy budową nowych obiektów. Ilości 

przeprowadzonych kontroli w ww. temacie nie da się zaplanować, gdyż zależy ona 

głównie od ilości zgłoszeń napływających od osób postronnych, nie związanych  

z procesem budowlanym. Wbrew pozorom, kontrole w przedmiotowym temacie często 

są nie mniej czasochłonne od kontroli budów nowych obiektów,  w miejscu prowadzenia 

prac rzadko jest obecny właściciel zakładu lub kierujący pracownikami, co utrudnia samo 

wydanie decyzji jak i dostęp do niezbędnych dokumentów. 

 

4. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w 

szkołach 

Działania kontrolno-nadzorcze 

Celem kontroli przeprowadzonych w temacie „Przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach”, zawartego w programie działania 

Państwowej Inspekcji Pracy na 2013r. było sprawdzenie przestrzegania przepisów bhp  

w placówkach oświatowych. Inspektorzy OIP Wrocław przeprowadzili kontrole w  20 

szkołach podstawowych, 5 gimnazjach, 4 szkołach ponadgimnazjalnych oraz 6 

zespołach szkół, obejmując nimi 1 586 pracowników.  

Do kontrolowanych placówek oświatowych uczęszcza 10 598 uczniów, w tym: 
 

 3 462 w szkołach podstawowych, 

 1 144 w gimnazjach,  

 3 395 w szkołach ponadgimnazjalnych, 

 2 597 w zespołach szkół.  

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Wyniki kontroli wskazują na niezadowalający stan bezpieczeństwa i higieny 

pracy w kontrolowanych jednostkach. Kontrole w tym zakresie ujawniły liczne naruszenia 

przepisów, które były przedmiotem regulacji nakazowych. 

Ujawnione nieprawidłowości w szczególności dotyczyły: 

 profilaktycznych badań lekarskich pracowników,  

 szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 opracowania oceny ryzyka zawodowego,  

 działania służby bhp,   
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 stanu technicznego powierzchni podłóg i ciągów komunikacyjnych,  

 wentylacji w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, sekretariacie szkoły, 

pomieszczeniu konserwatora, pomieszczeniu kuchni, zmywalni naczyń, 

pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych,  

 wyposażenia maszyn w zabezpieczenia uniemożliwiające niekontrolowane 

załączanie (włączanie),  

 przechowywania i użytkowania substancji chemicznych;   

 organizacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe, 

 organizacji pomocy medycznej przedlekarskiej,  

 wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie 

robocze 

 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

W ocenie inspektorów pracy stwierdzane nieprawidłowości często 

wynikają z braku należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków przez dyrektorów 

placówek oświatowych oraz osoby kierujące pracą podległych pracowników, 

lekceważeniu zagrożeń i nieznajomości przepisów przez osoby kierujące placówkami 

oświatowymi, a także z braku skutecznego nadzoru ze strony dyrektorów placówek 

oświatowych w zakresie egzekwowania od podległych pracowników przestrzegania 

przepisów bhp. Opinię tą potwierdza natychmiastowe usunięcie, jeszcze w trakcie 

kontroli, wielu nieprawidłowości stwierdzonych przez inspektorów pracy (140 decyzji 

ustnych).  

W większości przypadkach impulsem do zmiany postaw dyrektorów była 

przeprowadzona kontrola przez inspektorów pracy.  

Należy podkreślić, że wszelkie niedociągnięcia w przestrzeganiu przepisów  

z zakresu bhp w kontrolowanych placówkach oświatowych dotyczą nie tylko 

zatrudnionych pracowników, lecz również uczniów. Z tej perspektywy niewłaściwy stan 

ciągów komunikacyjnych, czy niezabezpieczonych instalacji elektrycznych, nabierają 

szczególnego znaczenia, ponieważ trudno oczekiwać od uczniów takiej samej 

świadomości zagrożeń, jak od wykwalifikowanych pracowników, często lekceważących 

te zagrożenia. 

Kontrolowani dyrektorzy jako przyczyny ujawnionych przez inspektorów pracy 

nieprawidłowości wskazywali: lokalizację stanowisk pracy w starych, wyeksploatowanych 

budynkach i obiektach budowlanych, niedostosowanych do wymogów aktualnie 

obowiązujących przepisów; trudną, utrzymującą się od wielu lat sytuację finansową, 

która ogranicza w znacznym stopniu możliwość dostosowania obiektów i pomieszczeń 
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placówek oświatowych do wymogów obowiązujących przepisów, a co za tym idzie 

poprawę warunków pracy.  

Według dyrektorów niepokojącym zjawiskiem, jest również dewastacja 

wyposażenia przez uczniów np. niszczenie ławek, krzeseł, elementów ścian, urządzeń 

sportowych, pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych, szatni (w szczególności 

w szkołach miejskich). 

 

Zastosowane środki prawne  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali 

do pracodawców przyznane im prawem środki prawne: 

 nakazy: 320 decyzji 

w tym: 

 decyzji ustnych: 140 

 decyzji na piśmie:180, 38 decyzjom nadany został rygor 

natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 kpa. 

 wystąpień 125 wniosków 

 

Efekty działań kontrolnych 

W wyniku realizacji wydanych przez inspektorów pracy nakazów i wystąpień 

uzyskano poprawę warunków pracy m.in. polegających na: 

 oznaczeniu miejsc niebezpiecznych występujących w placówkach oświatowych;  

 zapewnieniu ładu i porządku w pomieszczeniach pracy, 

 zabezpieczeniu przed dostępem osób nieupoważnionych tablic rozdzielczych 

prądu elektrycznego o napięciu do 0,4 kV, 

 przytwierdzeniu stabilnie do ściany gniazd wtykowych instalacji elektrycznych 

usytuowanych w pomieszczeniach pracy, 

 opracowaniu spisu niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych 

używanych przez pracowników, 

 zapewnieniu i zapoznaniu pracowników z kartami charakterystyki, używanych 

przez nich substancji i preparatów chemicznych, 

 zapewnieniu przechowywania substancji chemicznych w pojemnikach 

zawierających: nazwę substancji, informacje o jego niebezpieczeństwie  

i szkodliwości dla zdrowia oraz w opakowaniach z opisem w języku polskim, 

 dokonaniu oceny warunków pracy na zorganizowanych w placówkach 

stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, 
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 opracowaniu i udostępnieniu pracownikom instrukcji bhp w zakresie obsługi 

użytkowanych przez nich maszyn, 

 poddaniu pracowników szkoleniom w zakresie bhp, 

 opracowaniu szczegółowych programów szkoleń z zakresu bhp, 

 uzyskaniu przez pracowników wstępnych i okresowych badań lekarskich 

stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanych przez nich 

stanowiskach, 

 wyposażeniu pracowników w przysługującą im odzież i obuwie robocze oraz 

środki ochrony indywidualnej, 

 wypłaceniu pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez nich 

własnej odzieży i obuwia roboczego, 

 opracowaniu instrukcji udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz 

wyznaczeniu pracowników do udzielania pierwszej pomocy, 

 dokonaniu oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy 

w placówkach oświatowych.  

 
Decyzje inspektorów pracy wykonano w 24 placówkach oświatowych, które 

dotyczyły 4 092 pracowników, a wnioski w wystąpieniu wykonano w 18 placówkach 

oświatowych, które dotyczyły 1 865 pracowników.  

 

Podsumowanie i wnioski 

Skala stwierdzonych nieprawidłowości wskazuje na potrzebę zintensyfikowania 

działań kontrolno – nadzorczych w zakresie przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach oświatowych w kolejnych latach. 

Przeprowadzane kontrole przez organy Państwowej Inspekcji Pracy przyniosły 

wymierne efekty w postaci naprawy stanu bezprawnego i w znacznym stopniu podniosły 

świadomość dyrektorów placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Powyższe potwierdziły uzyskane efekty wynikające m.in. z wykonania decyzji 

państwowych inspektorów pracy. 

Za niezbędne uznać należy, wypracowanie w przyszłości ramowego systemu 

profilaktycznego i wdrożenie działań prewencyjnych, głównie w celu eliminowania 

nieprawidłowości o tendencjach powtarzalnych. Program taki winien być realizowany 

wspólnie z Kuratorium Oświaty oraz Państwową Inspekcją Sanitarną. 

Większą uwagę niż obecnie, należy skupić na popularyzacji ochrony pracy 

i bezpiecznych zachowań wśród pracowników i uczniów placówek oświatowych 

z uwzględnieniem m.in.: 
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 uzyskiwania przez absolwentów szkół certyfikatów potwierdzających umiejętność 

udzielania I pomocy przedlekarskiej, 

 inspirowania i motywowania mediów do podejmowania problematyki ochrony 

pracy, 

 organizowania kampanii informacyjno – promocyjnych na szczeblu województwa, 

ażeby można było osiągnąć trwałe efekty w dziedzinie poprawy ochrony pracy 

w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Do poprawy istniejącego stanu rzeczy konieczne jest również zwiększenie 

zaangażowania ze strony pracodawców polegającego m.in. na:  

 docenianiu oceny ryzyka zawodowego jako narzędzia umożliwiającego 

stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko; 

 działaniach prewencyjnych zmniejszających ryzyko wypadków przy pracy; 

 podnoszeniu wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym przepisów bhp.   

 

5. Przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy, w tym 

legalności zatrudnienia przy pracach sezonowych (hotele, 

gastronomia, wypoczynek dzieci i młodzieży) 

 

Działania kontrolno-nadzorcze 

Celem kontroli przeprowadzonych w temacie wewnętrznym „Przestrzeganie 

przepisów z zakresu prawa pracy, w tym legalności zatrudnienia przy pracach 

sezonowych (hotele, gastronomia, wypoczynek dzieci i młodzieży)” zawartego  

w programie działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2013r. było ustalenie stanu 

faktycznego w zakresie przestrzegania przez podmioty kontrolowane przepisów prawa 

pracy w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

przepisów dotyczących legalności zatrudnienia oraz ustalenie przyczyn stwierdzonych 

nieprawidłowości i wskazanie środków do ich wyeliminowania. 

 
 

 

 

 

Kontrole przeprowadzone zostały w 43 podmiotach zatrudniających: do 9 

pracowników, od 10 do 49 i od 50 do 249 pracowników w niżej podanych proporcjach: 

W województwie dolnośląskim inspektorzy pracy przeprowadzili 50 kontroli 

w 43 zakładach zatrudniających: do 9 pracowników, od 10 do 49 i od 50 do 249 

pracowników w niżej podanych proporcjach: 
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 79,07% z kontrolowanych podmiotów gospodarczych to pracodawcy 

zatrudniający do 9  pracowników (82,00% kontroli), 

 18,60% z kontrolowanych podmiotów gospodarczych to pracodawcy 

zatrudniający od 10 do 49 pracowników (16,00% kontroli), 

 2,33% z kontrolowanych podmiotów gospodarczych to pracodawca zatrudniający 

od 50 do 249 pracowników (2,00% kontroli). 

 

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości 

Wyniki kontroli wskazują na niezadowalający stan bezpieczeństwa i 

higieny pracy w kontrolowanych jednostkach. Kontrole w tym zakresie ujawniły liczne 

naruszenia przepisów, które były przedmiotem regulacji nakazowych. 

Ujawnione nieprawidłowości w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, 

w szczególności dotyczyły naruszeń w zakresie: 

 przeszkolenia pracowników w dziedzinie bhp, 

 ustalenia zasad przeprowadzania szkolenia okresowego w dziedzinie bhp, 

 poddania pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim, 

 przeprowadzenia i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego przy wszystkich 

wykonywanych pracach, 

 prawidłowości przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego przy wykonywanych 

pracach, 

 poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się  

z wykonywaną pracą, 

 ustalenia zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej 

 

Ujawnione nieprawidłowości w części dotyczącej legalności zatrudnienia, stosunku 

pracy, czasu pracy, wynagrodzenia, w szczególności dotyczyły naruszeń w zakresie: 

 zgłaszania do ubezpieczenia społecznego, (po upływie 7 dni od zatrudnienia), 

 prowadzenia akt osobowych, 

 prowadzenia ewidencji czasu pracy, 

 treści świadectwa pracy, 

 opłacania comiesięcznych składek na Fundusz Pracy, 

 sporządzania umowy o pracę 

 

Przyczyny naruszeń 

W ocenie inspektorów pracy powyższe nieprawidłowości wynikają  
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z niewłaściwego nadzoru wewnątrzzakładowego nad przestrzeganiem przepisów prawa 

pracy oraz nieodpowiedniej organizacji pracy. Ważnym elementem stwierdzonych 

uchybień jest lekceważenie zagrożeń zarówno przez pracowników jak i pracodawców, 

oraz przez osoby kierujące pracownikami a także ciągle ich niska świadomość  

w zakresie prawa pracy, w tym bhp. Oceniając przyczyny stwierdzonych 

nieprawidłowości nie można pominąć trudności finansowych pracodawców.  

W większości kontrolowane podmioty uskarżają się na kłopoty finansowe utrudniające 

praktycznie możliwość inwestowania w nowy park maszynowy – jest to efekt trwającego 

od kilku lat kryzysu w tej branży, spowodowanego między innymi dużą konkurencją, 

w tym konkurencyjnymi cenami w związku z nielegalnym zatrudnieniem. Ponadto  

w ocenie pracodawców niekorzystna sytuacja finansowa związana jest ze zbyt dużymi 

obciążeniami pracodawców wysokimi podatkami, opłatami – kosztami ponoszonymi  

w związku z zatrudnianiem pracowników. Z tych też powodów decydowano się na 

nielegalne zatrudnianie pracowników lub zawieranie umowy cywilnoprawnej głównie  

z młodzieżą studiującą, lub zawieranie umowy cywilnoprawnej przed zatrudnieniem  

w ramach stosunku pracy, tzw. „sprawdzenie pracownika” 

 

Zastosowane środki prawne 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy 

skierowali do pracodawców następujące środki prawne: 

 nakazy: 425 decyzji 

w tym: 

 decyzji ustnych: 225 

 decyzji na piśmie: 200, 

 120 decyzjom nadany został rygor natychmiastowej wykonalności 

na podstawie art. 108 kpa. 

 2 decyzje wstrzymujące eksploatację maszyn 

 1 decyzja dotycząca skierowania 2 pracowników do innych prac 

 wystąpienia: 333 wnioski 

 poleceń: 19 

 

Efekty działań kontrolnych 

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz realizacji wydanych przez 

inspektorów pracy decyzji i wystąpień uzyskano poprawę warunków pracy m.in. 

polegających na: 
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 legalizacji zatrudnienia dla 2 osób zatrudnionych, w tym dla 1 osoby 

potwierdzenie na piśmie rodzaju i warunków zawartej umowy o pracę i dla jednej 

zawarcie umowy o pracę w miejsce umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia) – 

na podstawie art. 22 Kp, 

 dokonaniu opłacenia zaległych składek na Fundusz Pracy w wysokości 107 zł za 

4 osoby, 

 wypłaceniu 13 pracownikom zaległego wynagrodzenia oraz dodatku za pracę  

w godzinach nadliczbowych, z tytułu nie uwzględnienia przepracowanego czasu 

pracy w odniesieniu do planowanego w harmonogramie, na łączną kwotę  

w wysokości 21.150,83 zł. 

 

Podsumowanie  

W ocenie inspektorów pracy stwierdzane nieprawidłowości w zakresie 

prawa pracy i legalności zatrudnienia w przedsiębiorstwach gastronomicznych, 

hotelarskich tj. ich ilość i rodzaj oraz uzyskane dotychczas efekty podjętych działań, 

wskazują na to, że nie istnieje potrzeba przeprowadzania kontroli kompleksowych, ale 

specjalistycznych w takich podmiotach gospodarczych głównie dotyczących 

przygotowania do pracy, czasu pracy, wynagrodzenia i legalności zatrudnienia – ilość 

środków prawnych wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli w zakresie prawa 

pracy i legalności zatrudnienia w roku bieżącym w porównaniu do roku ubiegłego 

świadczy o tendencji spadkowej naruszeń tych przepisów w tej branży za wyjątkiem 

przepisów dotyczących czasu pracy oraz przygotowania do pracy. Zdaniem inspektorów 

pracy należy przeprowadzać rekontrole w zakresie prawa pracy i legalności zatrudnienia  

w podmiotach prowadzących działalność hotelarską i gastronomiczną. Ilość i rodzaj 

środków prawnych wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli, w tym w związku  

z rozpatrywanymi skargami pracowniczymi (tendencja wzrostowa w porównaniu do roku 

ubiegłego), w przedsiębiorstwach wymusza na pracodawcach podjęcie działań, w celu 

zapewnienia ich realizacji, tym samym poprawy warunków pracy zatrudnionym 

pracownikom i innym osobom wykonującym pracę oraz zwiększa świadomość 

pracodawców w dziedzinie prawnej ochrony pracy i zagrożeń wypadkowych. Ponadto ze 

względu na trudną sytuację finansową w wyżej wymienionej branży podmiotów 

gospodarczych część wydanych w wyniku przeprowadzonych kontroli decyzji może nie 

zostać zrealizowana w związku z likwidacją stanowisk pracy (np. w roku bieżącym 

dokonano wygaszenia 10 decyzji w związku z likwidacją stanowisk pracy przez 

pracodawców, w tym jeden restauracji z powodu nierentowności wg. przedsiębiorcy).  

Zdaniem inspektorów pracy celowe jest prowadzenie wzmożonych działań 

prewencyjnych mających na celu popularyzowanie zagadnień związanych z prawem 
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pracy oraz legalnością zatrudnienia w podmiotach gospodarczych prowadzących 

działalność gastronomiczną, hotelarską, co pozwoli na znaczny wzrost świadomości 

pracodawców w zakresie istniejących w tych przedsiębiorstwach zagrożeń oraz 

przestrzegania przez nich prawa pracy i przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.  

 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 101 

 
  

V. Działania nadzorczo-kontrolne w obszarze 

prawnej ochrony pracy 

1. Kontrole przestrzegania realizacji obowiązku wypłaty 

wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń z tego tytułu 

Działania nadzorcze 

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. inspektorzy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 8.231 kontroli u 6.686 pracodawców,  

u których pracowało 513.905 pracowników.   

 

 

 

 

 

 

W analogicznym okresie roku poprzedniego przeprowadzono 8.334 kontroli  

u 6.503 pracodawców. U 1.375 z nich ujawniono wtedy nieprawidłowości związane  

z wypłatą najróżniejszych świadczeń z tytułu pracy, przy czym 197 z nich nie wypłaciło 

swoim 10.414 pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, a 462 pracodawców 

wypłacało 22.467 pracownikom wynagrodzenie z opóźnieniem.  

Koniecznie podkreślić należy, że powyższe dane są danymi dotyczącymi łącznie 

wszystkich świadczeń pieniężnych należnych pracownikom z tytułu zatrudnienia, a nie 

samego wynagrodzenia. 

 

Wydane środki prawne  

W stosunku do pracodawców, u których stwierdzono naruszenia prawa, 

w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń z tytułu pracy, wydano następujące 

środki prawne: 

 decyzje dotyczące świadczeń pieniężnych, tj. środki prawne wydawane  

w sytuacji bezsporności świadczeń np. naliczenia kwoty przez pracodawcę, lecz 

jej niewypłacenia: 937  

U 1.267 pracodawców (25% skontrolowanych) ujawniono różnego rodzaju 

nieprawidłowości związane z niewypłaceniem, nieterminowym wypłaceniem bądź 

zaniżeniem kwot, które winny były być wypłacone 44.174 pracownikom z tytułu 

świadczeń pracowniczych, tj. np. wynagrodzeń, wynagrodzeń za pracę w godzinach 

nadliczbowych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, odpraw itp. 197 pracodawców 

nie wypłaciło 8.800 pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę, a 428 

pracodawców wypłacało 10.043 pracownikom owo wynagrodzenie z opóźnieniem. 
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 liczba kontroli, w których wydano takie decyzje: 178 

 liczba pracodawców:  150 

 liczba pracowników których dotyczą w/w decyzje:  10166 

 kwota świadczeń objętych decyzjami w zł:  11.671440,53 

 wnioski dotyczące świadczeń pieniężnych, tj. niewładcze środki prawne 

wydawane w sytuacji gdy sporność świadczeń nie pozwala na wydanie decyzji, 

np. w przypadku nie tylko niewypłacenia należności pracownikowi, ale także jej 

nienaliczenia bądź naliczenia w sposób nieprawidłowy – z tego też względu we 

wniosku nie można określić kwoty należności: 2.549 

 liczba kontroli, w których wydano takie wnioski 1.247 

 liczba pracodawców: 1.117 

 liczba pracowników, których dotyczą w/w wnioski 34.008 

 

W 2013 r. największą liczbę środków prawnych (łącznie decyzji i wniosków) 

dotyczących świadczeń pieniężnych inspektorzy pracy wydali w odniesieniu do 

pracodawców z branż handel i naprawy. Środki prawne wydano u 302 pracodawców  

i dotyczyły one 2149 pracowników. Wśród tych środków wydano 78 decyzji oraz 535 

wniosków. Powyższe decyzje dotyczyły 915 pracowników, suma należności do 

wypłacenia pracownikom wynosiła 1373 647, 75 co daje średnią kwotę na jednego 

pracownika – 1501,25 zł.  

Branżą, w której wydano największą liczbę decyzji płacowych, czyli władczych 

środków prawnych (wydawanych w sytuacji gdy świadczenie jest należne i bezsporne)  

i które wyraźnie określają kwotę należności, jest przetwórstwo przemysłowe. W 2013 

roku inspektorzy wydali w tej branży 501 decyzje płacowe, obejmujące 3349 

pracowników, na łączną kwotę 5922 815,19 zł. Decyzje wydano u 35 pracodawców tej 

branży, natomiast u 188 wydano 527 wnioski, które dotyczyły 6620 pracowników. Drugą 

co do wielkości kwota należności (2234 268,58 zł) wynika z 203 decyzji wydanych 

płacowych, obejmujących 5055 pracowników zatrudnionych w budownictwie.  

Inspektorzy pracy w stosunku do stwierdzonych 1.152 wykroczeń nałożyli 378 

mandatów karnych na łączną kwotę 482 450,00 zł. W pozostałych przypadkach 

skierowali 115 wniosków  do sądu, wydali również 389 środków wychowawczych. 

 

Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości 

W pewnej wrocławskiej firmie stwierdzono zaległość wobec 212  pracowników 
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z tytułu zaległego wynagrodzenia za pracę na kwotę 195.297,21 zł. Zaległości 

wypłacono /realizując decyzje płacowe/, a inspektor pracy  ukarał prezesa firmy grzywną 

w wysokości 1.800 zł . 

W jednej ze spółek z o.o. z Nowej Rudy stwierdzono niewypłacenie 114 

pracownikom wynagrodzenia za pracę w wysokości 173.562,09 zł. Zaległe 

wynagrodzenie nie zostało wypłacone (firma ogłosiła upadłość). Inspektor pracy 

skierował wobec pracodawcy wniosek o ukaranie do sądu karnego. Po rozpoznaniu 

sprawy sąd wyrokiem nakazowym wymierzył prezesowi firmy grzywnę w wysokości 

3.000 zł.  

W jednej z kontroli przeprowadzonej w spółce z o.o. we Wrocławiu inspektor 

pracy stwierdził niewypłacenie 266 pracownikom wynagrodzenia na kwotę 1 195 059,34 

zł. W drodze realizacji nakazów płacowych inspektora pracy należność  została 

uregulowana. Inspektor pracy wymierzył prezesowi firmy grzywnę w wysokości 3000 zł  

i skierował wobec niego wniosek do sądu karnego, który wymierzył  Prezesowi firmy 

grzywnę w wysokości 3000 zł. 

 

Kontrola w jednej ze spółek prawa handlowego z Legnicy wykazała 

niewypłacenie 125 pracownikom wynagrodzenia za pracę w wysokości 301 037,20 zł.  

W drodze realizacji nakazów płacowych inspektora pracy, pracodawca wypłacił zaległe 

wynagrodzenie w wysokości 119.627,90 zł. Inspektor pracy ukarał prezesa firmy 

grzywną w wysokości 5000 zł. 

 

W innym przypadku kontrola inspektora pracy przeprowadzona w jednej z piekarni 

we Wrocławiu wykazała niewypłacenie 45 pracownikom wynagrodzenia na kwotę 

93.534,45 zł. Inspektor pracy skierował do pracodawcy nakazy płacowe a osobę 

działająca w imieniu pracodawcy ukarał  grzywną w wysokości 3000 zł. (druga kontrola  

w warunkach recydywy). Jednocześnie inspektor pracy skierował wobec prezesa 

zarządu wniosek do sądu karnego Nakazy płacowe zrealizowane zostały częściowo, 

wypłacając zalegle wynagrodzenie na kwotę 8.951 zł. Ponowna kontrola inspektor pracy 

wykazała, że firma znajduje się w stanie upadłości likwidacyjnej.  

 

Efekty działań kontrolnych 

W wyniku działań inspektorów pracy, do 31.12.2013 r. pracodawcy 

wypłacili należności objęte wnioskami w wystąpieniach wydanych podczas kontroli 

prowadzonych w okresie od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r. w wysokości 34067.42 zł dla 

105 pracowników. Natomiast z 937 decyzji płacowych, które opatrzone zostały z mocy 

ustawy o PIP rygorem natychmiastowej wykonalności, do 31.12.2013 r., 107 
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pracodawców zrealizowało 454 decyzje wypłacając 6866 pracownikom świadczenia 

pieniężne na kwotę 3950789,33 zł.   

 

Podsumowanie i wnioski 

Pamiętać należy, że kwota 11.671440,53 zł  zaległości z tytułu wynagrodzeń  

i innych świadczeń za pracę, to wyłącznie kwota, w stosunku do której inspektorzy mogli 

wydać decyzję płacową nakazując tym samym natychmiastową jej wypłatę. Wydanie 

nakazu płacowego nie zawsze jest w praktyce możliwe – zależy to bowiem od tego czy 

dane świadczenie jest należne i bezsporne. Z uwagi na fakt nieustalenia, do dnia wizyty 

inspektora pracy, kwoty należnej pracownikowi lub np. błędne jej wyliczenie, a tym 

samym utratę bezspornego charakteru przez taką należność, inspektor nie może wydać 

decyzji, kierując do pracodawcy wniosek w wystąpieniu, w którym nie zostaje określona 

kwota należności – nie wiadomo więc jakie dokładnie sumy niewypłacone pracownikom, 

kryją się pod owymi 2.549 wnioskami skierowanymi przez inspektorów pracy w 2013 

roku. 

 

2. Kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy 

Działania nadzorcze 

Celem kontroli przeprowadzonych w ramach tematu „Przestrzeganie 

przepisów o czasie pracy”, zawartego w programie działania Państwowej Inspekcji Pracy 

na rok 2013, była ocena stanu przestrzegania prawa pracy w zakresie czasu pracy wraz 

z podaniem głównych problemów oraz analizą i oceną źródeł ich powstania. 

Działania kontrolno-nadzorcze badające poprawność postępowania 

pracodawców w zakresie czasu pracy są nieodłączną częścią każdej kontroli. Jednakże 

tylko część z prowadzonych czynności nadzorczych zostaje zaliczonych do 

przedmiotowego, specjalistycznego tematu kontrolnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach tematu kontrolnego „Czas pracy” inspektorzy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 205 kontroli u 200 pracodawców, 

którzy zatrudniali łącznie 18.819 osób, w tym 16.948 to pracownicy świadczący pracę 

na podstawie umowy o pracę, 1773 osoby zatrudnione w ramach umów 

cywilnoprawnych, 70 to podmioty samozatrudniające się, 25 cudzoziemców, 22 

młodocianych, oraz 284 osoby niepełnosprawne.  

. 
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Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Wśród najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w zakresie czasu 

pracy bezsprzecznie na pierwszym miejscu plasuje się brak ewidencji czasu pracy bądź 

jej nieprawidłowe prowadzenie. Tę nieprawidłowość stwierdzano w 391 przypadkach. 

Wśród pozostałych ujawnianych nieprawidłowości znalazły się m.in.: 

 brak lub nieprawidłowe określenie systemów czasu pracy, rozkładów czasu 

pracy, okresów rozliczeniowych czasu pracy – 184 przypadki, 

 dwukrotne zatrudnianie w tej samej dobie roboczej ( nie dotyczy przerywanego 

systemu czasu pracy) - 144 przypadki,  

 niezapewnienie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym  

z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym 

– 125 przypadków, 

 brak lub niewłaściwa rekompensata z tytułu przekroczenia normy dobowej – 63 

przypadki, 

 niezapewnienie odpoczynku dobowego – 59 przypadków,  

 nieprzestrzeganie przepisów  o pracy w porze nocnej – 59 przypadków,  

 brak lub niewłaściwa rekompensata z tytułu przekroczenia przeciętnie 

tygodniowej normy czasu pracy – 58 przypadków, 

 niezapewnienie odpoczynku tygodniowego 41 przypadków,  

 brak rekompensaty za pracę w niedzielę, święto innym dniem wolnym, lub 

wypłaconym wynagrodzeniem 28 przypadków, 

 nieprawidłowości związane z przedłużeniem okresów rozliczeniowych -17 

przypadków,  

 zatrudnianie pracowników ponad dopuszczalną liczbę godzin nadliczbowych 

przeciętnie w tygodniu- 15 przypadków,  

 niezapewnienie przynajmniej raz na cztery tygodnie niedzieli wolnej od pracy -11 

przypadków, 

 zatrudnianie pracowników ponad dopuszczalną liczbę godzin nadliczbowych  

w roku kalendarzowym - 5 przypadków. 

 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości  

Z przeprowadzonych kontroli wynika, iż najwięcej nieprawidłowości (391 

przypadków) wystąpiło w zakresie ewidencji czasu pracy. Głównymi problemami w tym 

zakresie był brak ewidencji czasu pracy lub nierzetelne jej prowadzenie. 

Jako przyczynę takiego stanu rzeczy można wskazać, m.in.: 
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 brak prowadzenia ewidencji wynika głównie z braku dostatecznej wiedzy  

w zakresie przepisów prawa pracy oraz braku poszanowania prawa. Zjawisko to 

występuje w większości przypadków u małych pracodawców. Uznają oni, iż 

wystarczającym jest prowadzenie list obecności; 

 „niedoskonałości” systemów elektronicznych prowadzących ewidencję  

i generujących błędne zliczanie czasu pracy w poszczególnych dniach 

roboczych; 

 brak należytego nadzoru kadry kierowniczej w zakresie czasu pracy podległych 

im pracowników. Osoby odpowiedzialne w znacznej części przypadków nie 

reagują i nie wyjaśniają przyczyn wcześniejszego przychodzenia pracowników do 

pracy i późniejszego wychodzenia; 

 przesłanki ekonomiczne oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy i jej 

sporządzanie ze względu na prowadzone kontrole. Ukrywanie, rzeczywistego 

czasu pracy, powoduje brak konieczności wypłaty należnego wynagrodzenia  

i dodatku, a to z kolei jest przedmiotem kontroli różnych organów (ZUS, Urzędy 

Skarbowe, PIP), ponadto utrudnia ewentualne dochodzenie roszczeń przez 

pracowników a ponadto umożliwia dokonywanie rozliczeń w tym zakresie  

w ramach tzw. „szarej strefy, co związane jest ze zmniejszaniem kosztów 

prowadzonej działalności. 

  Kolejną grupą nieprawidłowości jest nieokreślenie systemów czasu pracy, 

rozkładów a także okresów rozliczeniowych. W znacznej ilości przypadków, 

nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły u tzw. „małych pracodawców”, którzy mają 

prawny obowiązek uregulowania powyższego zagadnienia w formie obwieszczenia. 

Główną przyczyną tych nieprawidłowości jest mała znajomość prawa pracy oraz brak 

należytego zrozumienia ważności wewnątrzzakładowych uregulowań dotyczących prawa 

pracy u pracodawców. 

W dalszej kolejności występują nieprawidłowości dotyczące: dwukrotnego 

zatrudniania w dobie pracowniczej (nie dotyczy to przerywanego systemy czasu pracy), 

zapewnienia dnia wolnego za pracę w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 

pięciodniowego tygodnia pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, braku rekompensaty 

z tytułu przekroczenia przeciętnie normy dobowej, przestrzegania przepisów o pracy  

w porze nocnej, zapewnienie odpoczynku dobowego i tygodniowego, braku 

rekompensaty z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy.  

Powstanie ww. nieprawidłowości ma głównie podłoże ekonomiczne i jest 

związane z organizacją pracy. Zmniejszenie kosztów pracy odbywa się w znacznej ilości 
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przypadków poprzez zmniejszenie zatrudnienia i tym samym zwiększeniem obowiązków 

dla pozostałych pracowników.  

Ponadto dokonane zmiany – nowelizacja przepisów dotyczących czasu pracy, 

spełniła niektóre propozycje przedstawiane przez inspektorów pracy. Uznać jednak 

należy, iż w dalszym ciągu  przepisy  regulujące  ten  dział  prawa  pracy,  nastręczają  

pracodawcom (i kontrolującym) wiele problemów interpretacyjnych, jest ich dużo, są 

niejasne i wymagają specjalistycznej wiedzy do ich prawidłowego stosowania, np. 

handel, kierowcy, służba zdrowia. 

 

Zastosowane środki prawne 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w obszarze przestrzegania 

przepisów o czasie pracy do pracodawców skierowano: 

 wystąpienia: 157, zawierające wniosków: 420, 

 liczba pracowników objętych wnioskami: 7.445, 

 polecenia: 8,  

 liczba pracowników objętych poleceniami: 60, 

Konsekwencją prowadzonych czynności kontrolnych i stwierdzonych w ich trakcie 

nieprawidłowości było ukaranie 32 osób odpowiedzialnych za wykroczenia grzywnami, 

nałożonymi w drodze mandatu karnego o łącznej kwocie 42.800 zł. Mandaty nałożone 

zostały w związku z 49 wykroczeniami. W 3 przypadkach, skierowano wnioski do sądu  

o ukaranie. Ponadto 30 osób przyjęło od inspektorów pracy środki wychowawcze za 

popełnione 37  wykroczeń. 

 

Efekty działań kontrolnych 

Pracodawcy zrealizowali 351 wniosków ze 134 wystąpień 

obejmujących nieprawidłowości w stosunku do 4.611 pracowników. Wykonano 

ponadto 1 polecenie dotyczące 45 pracowników. 

Wykonanie wystąpień skierowanych do pracodawców przez inspektorów pracy 

spowodowało m.in. 

 zaprowadzenie dla aktualnie zatrudnionych pracowników ewidencji czasu pracy, 

oraz rzetelne jej prowadzenie,  

 zaniechania planowania pracy ponad limit godzin nadliczbowych, w przeciętnie 

pięciodniowym tygodniu pracy,  
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 określenie w przepisach wewnątrzzakładowych lub w obwieszczeniu o którym 

mowa w art. 150 Kp. przyjętych systemów, rozkładów czasu pracy i przyjętych 

okresów rozliczeniowych, 

 niezatrudnianie pracownikom powyżej przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy  

w przyjętym okresie rozliczeniowym,   

 niezatrudnianie pracowników dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej  

(z wyłączeniem przerywanego systemu czasu pracy), 

 zapewnienie pracownikom dnia wolnego w zamian za pracę w dniu wolnym od 

pracy, 

 zapewnienie pracownikom odpoczynku dobowego i tygodniowego 

 

 

Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości 

Inspektorzy pracy we Wrocławiu prowadzili kontrolę u pracodawcy, 

prowadzącego działalność handlową. Zatrudnieni pracownicy w sklepie świadczyli pracę 

od  poniedziałku do niedzieli, w tym również w dni świąteczne. Praca w dni robocze była 

wykonywana przez tych pracowników przez 17 godzin na dobę, natomiast w niedziele  

i święta  przez 15 godzin. Pracodawca nie prowadził ewidencji czasu pracy dla 

pracowników zatrudnionych i przyznał, że praca wykonywana jest z naruszeniem 

ustalonego wymiaru czasu pracy i naruszeniem przepisów dotyczących odpoczynku 

dobowego. Ponadto praca była wykonywana w dni świąteczne, co stanowiło, naruszenie 

art. 1519aKp. Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownicy nie otrzymali 

wynagrodzenie wraz ze stosownym dodatkiem, bądź  czasu wolnego.  

W jednej z kontrolowanych firm, w obowiązującym regulaminie pracy, 

pracodawca w stosunku do pracowników fizycznych przewidział wydłużenie okresu 

rozliczeniowego do 4 miesięcy. Zgodnie z przepisami art. 135 Kp. okres rozliczeniowy  

w równoważnym systemie czasu pracy nie powinien przekraczać 1 miesiąca, natomiast 

przedłużony 4 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy może być wprowadzony przy 

pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych. W toku kontroli 

pracodawca nie wskazał, aby wykonywane u niego prace, były uzależnione od pory roku 

lub warunków atmosferycznych. Tak więc podane przez pracodawcę przyczyny 

wprowadzenia przedłużonego okresu rozliczeniowego do 4 miesięcy nie dotyczyły 

warunków o mowa w art. 135 § 3 Kp. 

Przepisy prawa pracy wymagają, by w przedsiębiorstwa, w których dopuszczalna 

jest praca w niedziele i święta, przynajmniej jedna na cztery niedziele była wolna od 

pracy. W jednym z kontrolowanych przedsiębiorstw pracodawca organizował pracę nie 

przestrzegając tego zapisu kodeksu. I tak zdarzały się przypadki, że pracownicy tego 

przedsiębiorstwa wykonywali swoje obowiązki nawet przez 8 kolejnych niedziel. 
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 Natomiast w jednym z przedsiębiorstw inspektor pracy badając czteromiesięczny 

okres rozliczeniowy stwierdził, iż pracodawca nie udzielał pracownikom dni wolnych za 

pracę świadczoną w dzień wolny od pracy  z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy 

(sobota) oraz za pracę świadczoną w niedzielę. I tak przykładowo, w okresie 

rozliczeniowym obejmującym okres od września do grudnia pracodawca nie udzielił dnia 

wolnego za 15 przepracowanych sobót, oraz 3 niedziele, które zgodnie z rozkładem 

czasu pracy  były dla pracownika dniami wolnymi. W przypadku innego pracownika, nie 

udzielił  dni wolnych w ilości 18, w tym za 12 przepracowanych sobót i 6 niedziel.  

 W jednym z przedsiębiorstw kontrolą w zakresie czasu pracy objęto  wybranych 

losowo pracowników zatrudnionych na pełny etat w systemie równoważnego czasu 

pracy, z wydłużonym dobowym wymiarem czasu pracy do 12 godzin oraz do 24 godzin, 

z 3 miesięcznym okresem rozliczeniowym. Inspektor pracy ustalił, że ewidencja czasu 

pracy prowadzona jest w formie indywidualnych miesięcznych kart czasu pracy,  

w których  nie wykazano pracy w godzinach nadliczbowych, nie wykazano godzin 

rozpoczęcia i zakończenia pracy. Na kartach ewidencji widniały nanoszone odręcznie 

poprawki, bez ich poświadczenia podpisem przez pracownika, czy też osobę 

sporządzającą ewidencję. Przy miesięcznym wymiarze  czasu pracy 168 godzin, 

pracownicy świadczyli pracę od 192 godzin do 264 godzin Nie stwierdzono, aby 

udzielono im z tego tytułu rekompensaty czasem wolnym lub też wypłacono 

wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Podobne nieprawidłowości 

stwierdzono również w przypadku innych analizowanych miesięcy. W kartotece 

wynagrodzeń pracowników brak było pozycji z tytułu wynagrodzenie za pracę  

w godzinach nadliczbowych, występowała  jedynie premia uznaniowa w wysokości 50 zł 

brutto. 

 

3. Przestrzeganie przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Działania kontrolno- nadzorcze 

W ramach realizacji programu działania Państwowej Inspekcji Pracy w 

2013r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu przeprowadził kontrole, mające na 

celu ocenę przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przeprowadzono łącznie 49 kontroli agencji 

zatrudnienia, mających siedziby na terenie województwa dolnośląskiego lub 

posiadających oddziały na tym terenie, w tym: 

 10 kontroli wynikających z rozpatrzenia skargi, 

 27 kontroli związanych z realizacją planu kontroli na rok 2013, 
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   2 kontrole podjęte w wyniku monitoringu ogłoszeń i ofert zamieszczanych 

przez agencje zatrudnienia w mediach, 

 10 kontroli wynikających z powiadomienia innych organów. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Jak wynika z ustaleń inspektorów pracy, w 2013r. cztery agencje zatrudnienia 

działały bez wymaganego certyfikatu marszałka województwa, potwierdzającego wpis do 

rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.  

Działalność prowadzona przez poszczególne agencje, z naruszeniem obowiązku 

rejestracyjnego, obejmowała jeden bądź kilka rodzajów usług i dotyczyła: pracy 

tymczasowej; pośrednictwa pracy, w tym kierowanie osób do pracy za granicą  

u pracodawców zagranicznych; pośrednictwa zawodowego oraz doradztwa 

personalnego. 

Zidentyfikowane przez inspektorów pracy negatywne zjawiska, związane  

z prowadzeniem agencji zatrudnienia obejmują, między innymi: 

 brak posiadania wykazów danych osobowych osób, dla których agencja 

świadczy usługi  pośrednictwa pracy oraz tych, które faktycznie za 

pośrednictwem agencji podjęły pracę, 

 niedopełnienie obowiązku informowania marszałka województwa o każdej 

zmianie danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru, w zakresie zmiany, bądź 

w ogóle ujawnienia adresu, pod którym jest prowadzona działalność agencji 

zatrudnienia,   

 niedopełnienie obowiązku podawania w dokumentach, ogłoszeniach i rejestrach 

numeru wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, 

 niedopełnienie obowiązku oznaczania ofert do wykonywania pracy tymczasowej 

jako „oferty pracy tymczasowej”, 

 brak pisemnych umów z osobami kierowanymi do pracy za granicą  

u pracodawcy zagranicznego,  

 nieprawidłowości związane z błędnie sporządzanymi umowami zawieranymi  

z osobami kierowanymi do pracy za granicę u pracodawcy zagranicznego, 

 nieprawidłowości związane z błędnie sporządzanymi umowami zawieranymi  

pomiędzy agencją i pracodawcą zagranicznym, w sprawie skierowania osób do 

pracy u pracodawcy zagranicznego, 

 nieprzestrzeganiem przez agencje zatrudnienia obowiązku poinformowania, na 

piśmie, osób skierowanych do pracy za granicą, o zaliczaniu 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 111 

 
  

udokumentowanych okresów zatrudnienia za granicą, u pracodawców 

zagranicznych, do okresów pracy w RP, w zakresie uprawnień pracowniczych, 

 nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy, 

 przedstawianie corocznej informacji o działalności agencji zatrudnienia po 

upływie wymaganego terminu. 

               

W 2013r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu  

w ramach realizacji omawianego tematu, nie stwierdzili przypadków obchodzenia prawa 

przez agencje zatrudnienia, polegających na zastępowaniu niedozwolonych prawem 

opłat za pośrednictwo w uzyskaniu pracy, opłacaną przez pracowników działalnością 

szkoleniową. Ponadto nie ujawniono przypadków podejrzenia popełnienia przestępstwa 

polegającego na złośliwym lub uporczywym naruszaniu praw pracowniczych oraz 

przypadków nasuwających podejrzenie występowania znamion pracy przymusowej lub 

przestępstwa handlu ludźmi.  

 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości  

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości, w ocenie inspektorów 

pracy były:  

 nieznajomość obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 

 i instytucjach rynku pracy, w zakresie zasad prowadzenia agencji,  

 niepodawania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru 

właściwego dla danej agencji, z powodu niedopatrzenia lub niewiedza osób 

prowadzących agencje; w przypadku kilku agencji działających w ramach jednej 

grupy gospodarczej brak numeru spowodowany był względami praktycznymi, tzn. 

ogłoszenia i oferty pracy dotyczyły grupy gospodarczej, a nie określonej agencji 

zatrudnienia, 

 nieznajomość obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, w zakresie zasad prowadzenia agencji, co  

w konsekwencji spowodowało nieprzestrzeganie przez agencje zatrudnienia 

obowiązku poinformowania na piśmie osób, skierowanych do pracy za granicą,  

o zaliczaniu udokumentowanych okresów zatrudnienia za granicą,  

u pracodawców zagranicznych, do okresów pracy w RP w zakresie uprawnień 

pracowniczych,  

 problemy finansowe, przyczyna ta występowała już w poprzednich latach  

i skutkowała nieterminową opłatą składek na Fundusz Pracy.  
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Zastosowane środki prawne  

W związku z występującymi nieprawidłowościami w zakresie przestrzegania 

przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy, inspektorzy pracy skierowali do podmiotów kontrolowanych 

następujące środki prawne: 

 wystąpienia:  67 wniosków 

 polecenia ustne: 11 

 wnioski o ukaranie: 6 

W stosunku do osób winnych wykroczeń, dotychczas sądy wydały trzy wyroki. Dwa 

wnioski o ukaranie zawierały po jednym zarzucie o czyn z art. 121 ust. 1 ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyrokiem nakazowym sąd uznał 

obwinionych winnych zarzucanych im czynów i wymierzył karę grzywny odpowiednio 

2.000 zł oraz 3.000 zł. Kolejny wniosek zawierał zarzut z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy  

z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyrokiem 

nakazowym sąd uznał obwinioną winną zarzucanych jej czynów i wymierzył karę 

grzywny w wysokości 4.000 zł.  

 

Efekty działań kontrolnych 

W wyniku wydanych przez inspektorów pracy środków prawnych uzyskano 

poprawę warunków pracy tzn.: 

 w agencjach objętych kontrolą wyeliminowano nieprawidłowości dotyczące 

nieprzestrzegania obowiązku opatrywania numerem KRAZ ogłoszeń i ofert do 

pracy, 

 zapewniono opłatę składek na Fundusz Pracy,; agencje, w których stwierdzono 

wymienione naruszenie zobowiązały się do terminowego odprowadzania ww. 

składek wyeliminowano nieprawidłowości związane z wadliwym 

konstruowaniem umów o pośrednictwo do pracy za granicą zawieranych  

z osobami kierowanymi do pracy za granicą, 

 wyeliminowano nieprawidłowości związane z wadliwym konstruowaniem umów 

zawieranych przez agencje z pracodawcami zagranicznymi w zakresie 

świadczenia usług pośrednictwa do pracy za granicą, 

 zobowiązano się do informowania osób kierowanych do pracy za granicą  

w ramach pośrednictwa pracy o zaliczaniu udokumentowanych okresów 

zatrudnienia za granicą do okresów pracy w RP w zakresie uprawnień 

pracowniczych. 
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Podsumowanie i wnioski 

Kontrole agencji zatrudnienia, wykazały, że prowadzenie agencji 

zatrudnienia, świadczących usługi w zakresie pośrednictwa pracy, w tym kierowania 

osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych i pracy tymczasowej, jest 

zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Wykazane nieprawidłowości, popełniane przez 

agencje zatrudnienia mają charakter formalny i są  stopniowo eliminowane. 

Ogólnie należy stwierdzić, że ochrona osób wyjeżdżających za granicę, za 

pośrednictwem agencji zatrudnienia, jest praktycznie iluzoryczna. Kontrole w zakresie 

pośrednictwa do pracy za granicą, obejmują jedynie sprawdzenie formalnych warunków 

działania agencji zatrudnienia, tj. sprawdzenia warunków prowadzenia agencji oraz fakt 

zawarcia umowy na piśmie. W większości przypadków zgłaszanych skarg, osoby 

korzystające z usług agencji zatrudnienia są finalnie kierowane do właściwych 

zagranicznych odpowiedników Państwowej Inspekcji Pracy z uwagi na fakt, że 

pracodawcą dla tych osób jest pracodawca zagraniczny a nie agencja zatrudnienia, która 

jest jedynie pośrednikiem. 

 Z dotychczasowych działań kontrolnych, w tym związanych z rozpatrywaniem 

skarg, wynika, że ważnym elementem poprawy istniejącego stanu jest poszerzenie 

współpracy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Policją, Prokuraturą, Strażą 

Graniczną, Powiatowymi Urzędami Pracy. Celem tej współpracy jest przybliżenia 

tematyki usług pośrednictwa pracy oraz poprawa koordynacji i ujednolicenia działań, w 

zakresie właściwym dla poszczególnych urzędów.  

 

4. Przestrzeganie przepisów prawa wobec pracowników 

tymczasowych 

Działania kontrolno- nadzorcze 

W ramach realizacji programu działania Państwowej Inspekcji Pracy  

w 2013r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzili kontrole mające na celu ocenę przestrzegania przepisów prawa wobec 

pracowników tymczasowych. Łącznie przeprowadzono 34 kontrole, w tym 14 kontroli  

w agencjach zatrudnienia, świadczących usługi pracy tymczasowej, 20 kontroli  

u pracodawców użytkowników oraz 3 kontrole w związku z powiadomieniami z innych 

okręgowych inspektoratów pracy.  

Kontrole przeprowadzone zostały w: 

 4 podmiotach zatrudniających powyżej 250 pracowników (36,4%),  
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 4 podmiotach zatrudniających od 50 do 249 pracowników (36,4%),   

 1 podmiocie zatrudniającym od 10 do 49 pracowników (9%) oraz  

 2 podmiotach zatrudniających do 9 pracowników (18,2%). 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Agencje zatrudnienia  

Zjawiskiem negatywnym, które stwierdzili inspektorzy pracy, to zamieszczanie  

w umowach zawieranych pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem tymczasowym, 

zapisów dotyczących kar umownych, opłat manipulacyjnych itp. Powyższe stwierdzono  

w przypadku kontroli jednej ze Spółek z o.o. W treści umów o pracę tymczasową, 

ustalono, między innymi, cyt.: „W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania niniejszej 

umowy lub faktycznego zaprzestania wykonywania pracy tymczasowej albo odmowy 

dalszego wykonywania pracy przez Pracownika Tymczasowego, Pracownik 

Tymczasowy zapłaci Pracodawcy opłatę operacyjną w wysokości 1000 PLN stanowiącą 

zryczałtowany koszt postępowania odszkodowawczego […]. Pracownik Tymczasowy 

wyraża zgodę na potrącenie przez Pracodawcę opłaty operacyjnej z ostatniego 

wynagrodzenia za pracę.” 

Stwierdzono również przypadki zawierania analogicznych zapisów w umowach 

cywilnoprawnych, zawieranych z osobami kierowanymi do pracodawcy użytkownika. 

Wprowadzanie do umów o pracę tymczasową przedstawionych wyżej zapisów wynikało 

najczęściej z treści „Regulaminów świadczenia usług przez zleceniobiorców”. 

Przykładowo w treści tych regulaminów określono następujące kary umowne lub 

wysokości ponoszonych kosztów:  

 100 zł netto kary umownej oraz możliwość przedłużenia terminu przelewu 

wynagrodzenia o 31 dni - w przypadku niezłożenia w terminie Raportu 

Godzinowego, 

 20 zł netto kary umownej w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych  

w podpisanej umowie lub dokumentach rozliczeniowych do końca miesiąca, 

 100 zł netto kary umownej w przypadku dalszej zwłoki o dwa tygodnie  

w uzupełnieniu braków formalnych, 

 brak wynagrodzenia w przypadku niedostarczenia Raportu Godzinowego  

w ciągu miesiąca po zakończeniu miesiąca, w którym zlecenie było wykonywane, 

 4 zł koszty przelewu wynagrodzenia, 

 15 zł w przypadku nieoddania stroju roboczego po zakończeniu zlecenia, 

 możliwość zatrzymania części wynagrodzenia w przypadku niestarannego 

wykonania zlecenia, 
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 200 zł netto kary umownej w przypadku niepoinformowania zleceniodawcy  

o nieobecności zleceniobiorcy z 72-godzinnym wyprzedzeniem, 

 2.000 zł kary umownej w przypadku dokonania kradzieży lub innego 

przestępstwa przeciwko mieniu, 

 możliwość obciążenia  zleceniobiorcy kosztami badań lekarskich i szkoleń, 

 500 zł netto kary umownej za zawarcie z pracodawcą użytkownikiem umowy 

zlecenia lub umowy o pracę w okresie trwania umowy lub dwa miesiące po jej 

wygaśnięciu; lub z innymi agencjami pracy tymczasowej zatrudniającymi dla 

danego pracodawcy.  

Przedstawiając powyższe, należy jednocześnie stwierdzić, że w czasie kontroli nie 

stwierdzono przypadków faktycznego obciążania zleceniobiorców karami operacyjnymi 

lub umownymi,.  

Nie stwierdzono także kierowania osób, którym powierzana jest praca tymczasowa, 

do prac szczególnie niebezpiecznych. W tym przypadku należy wskazać, iż zapisy 

ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie precyzują w stosunku do kogo 

jest adresowany zakaz powierzania prac szczególnie niebezpiecznych, co powoduje, iż 

w czasie kontroli zarówno agencje, jak i pracodawcy użytkownicy wskazują odpowiednio 

drugą stronę, jako odpowiedzialną za powierzanie tych prac. 

Stwierdzono natomiast nieprecyzyjne uzgadnianie na piśmie, między pracodawcą 

użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej, warunków pracy tymczasowej oraz 

realizowania obowiązków, dotyczących pracowników tymczasowych, w szczególności w 

zakresie nieustalenia rodzaju pracy, która ma być powierzona pracownikowi 

tymczasowemu,  wymagań kwalifikacyjnych, koniecznych do wykonywania pracy, 

 przewidywanego okresu wykonywania pracy tymczasowej,  wymiaru czasu pracy  

i miejsca wykonywania pracy pracownika. 

Kontrole agencji zatrudnienia wykazały również: 

a) nieinformowanie osób, którym ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej  

o uzgodnieniach dokonanych między pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy 

tymczasowej (przed zawarciem z nią umowy o pracę); 

b) nierealizowanie wszystkich obowiązków dotyczących osób wykonujących pracę 

tymczasową, określonych w umowie między agencją pracy tymczasowej,  

a pracodawcą użytkownikiem, np. ujawniono niezgodności pomiędzy rodzajem 

stanowiska pracy, które było ujęte w umowie o pracę tymczasową, a faktycznie 

wykonywaną pracą powierzaną przez pracodawcę użytkownika; 

c) nieprawidłowości w zakresie zawierania (sporządzania) umów o pracę między 

agencją pracy tymczasowej, a pracownikiem tymczasowym, np. błędnie określano 

miejsce wykonywania pracy; 
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d) przeprowadzanie szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy przez agencje 

zatrudnienia zamiast przez pracodawców użytkowników;  

e) skierowanie pracownika tymczasowego do wykonywania zadań na stanowisku,  

które miało charakter stały.  

 

U pracodawcy użytkownika  

a) nieprawidłowości w zakresie dostarczania pracownikowi tymczasowemu odzieży  

i obuwia ochronnego; 

b) nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania szkoleń z dziedziny 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przeprowadzanie szkoleń przez agencję 

zatrudnienia zamiast przez pracodawców użytkowników; 

c) nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego, w tym 

brak dokonania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, na których 

została powierzona praca pracownikom tymczasowym; 

d) powierzanie pracownikom tymczasowym prac szczególnie niebezpiecznych; 

e) brak prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników tymczasowych; 

f) niezgodność umowy cywilnoprawnej, zawartej z osobą wykonującą pracę 

tymczasową, z charakterem świadczonej pracy. 

 

 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

 niedostateczna znajomość obowiązujących przepisów przez pracodawców 

użytkowników i wynikający stąd brak świadomości, co do zakresu 

odpowiedzialności za pracowników tymczasowych, 

 brak sankcji karnych, za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych, dotyczących zasad kierowania pracowników 

tymczasowych do pracodawców użytkowników – dotyczy w szczególności: art. 2, 

8 i 9  ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 

 możliwość omijania przepisów ustawy o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych poprzez stosowanie umów prawa cywilnego. 

 

Efekty działań kontrolnych 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w temacie „Przestrzeganie przepisów 

prawa wobec pracowników tymczasowych”, kontrolowane agencje zatrudnienia 

potwierdziły realizację środków prawnych, zastosowanych przez inspektorów pracy,  

w tym: 
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 poinformowano, że agencja zatrudnienia z Wrocławia zamieściła w formularzu 

zamówienia, który jest docelowo wypełniany przez pracodawcę użytkownika, 

zapis dotyczący wymiaru czasu pracy pracownika tymczasowego, 

 poinformowano, że Spółka z o.o. w umowach podpisywanych z pracodawcami 

użytkownikami ustala warunki zatrudnienia pracowników tymczasowych  

(o których mowa w art. 9 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych), 

 poinformowano, że w Spółce z o.o. bezwzględnie przestrzega się zakazu 

kierowania do prac szczególnie niebezpiecznych, osób do wykonywania,  

u pracodawcy użytkownika pracy tymczasowej,  

 poinformowano, że agencja kieruje pracowników tylko do wykonywania zadań  

o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub zadań, których terminowe 

wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie 

byłoby możliwe, albo których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego 

pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Problemem sygnalizowanym już w poprzednich sprawozdaniach 

rocznych jest zjawisko „udostępniania” innym podmiotom, osób świadczących pracę 

tymczasową przez pracodawcę użytkownika. Uelastycznienie form powierzania pracy, 

brak usystematyzowanej terminologii w zakresie procesu powierzania pracy powoduje, 

że w praktyce ochrona pracowników tymczasowych lub osób świadczących pracę 

tymczasową jest utrudniona a nawet niemożliwa.  

W roku sprawozdawczym przeprowadzono kontrole, w czasie których ustalano  

świadczenie usług pracy tymczasowej, w sposób niezgodny z celami i założeniami 

ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przykładowo, przepis art. 20 ww. 

ustawy, dotyczący dopuszczalnego okresu zatrudnienia u jednego pracodawcy 

użytkownika, jest omijany w ten sposób, że pracownik tymczasowy uzyskuje kolejne 

zatrudnienia tymczasowe w kolejnych agencjach zatrudnienia, przez cały czas (przy 

zmianie agencji zatrudnienia) wykonuje taka samą pracę u tego samego pracodawcy 

użytkownika. Dodatkowo należy zauważyć, że w przypadku dużych grup kapitałowych, 

pracodawca użytkownik należy też do tej samej grupy kapitałowej, posiadając podpisane 

kontrakty „o świadczenie usług” z faktycznymi odbiorcami efektów pracy pracowników 

tymczasowych.  

Opisane wyżej postępowania, wynikają z braku przepisów, w ustawie  

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, przeciwdziałających zachowaniom 

niezgodnych z celami ustawy. Co więcej, zjawisko stosowania przepisów prawa 

cywilnego, przy korzystaniu z ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, staje 
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się coraz bardziej powszechne. Bez systemowych rozwiązań należy spodziewać się 

rozszerzenia stosowania opisanych wyżej praktyk, tj. wykonywania pracy tymczasowej 

przez osoby zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych, przy tym przez wiele lat 

u tego samego pracodawcy użytkownika, w wyniku przekazywania osoby wykonującej 

pracę tymczasową kolejnym agencją zatrudniania. 

 

5. Przestrzeganie przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu 

Zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach wskazujących na zaistnienie 

stosunku pracy – kontrole skargowe i pozostałe 

 

Działania kontrolno- nadzorcze 

Celem przeprowadzonych kontroli było dokonanie oceny stanu przestrzegania 

przez podmioty kontrolowane przepisów dotyczących zawierania umów cywilnoprawnych 

w warunkach wskazujących na istnienie stosunku pracy, w kontekście ograniczeń 

płynących z przepisów prawa pracy, tj. art. 22 § 1, § 1 1  i § 1 2 K.p. Kontroli poddano 

podmioty zatrudniające pracowników oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umów 

prawa cywilnego.  

W okresie sprawozdawczym kontrolą w zakresie omawianego tematu objęto 204 

podmioty, w których przeprowadzono łącznie 215 kontroli. W podmiotach tych było 

zatrudnionych ogółem 78.596 osób, w tym: 

 57.174 osoby na podstawie umów prawa cywilnego, 

  240 podmiotów samozatrudniających się, 

 55 cudzoziemców, 

  21.243 pracowników, w tym 13.294 kobiet, 12 młodocianych, 1639 osób 

niepełnosprawnych. 

Liczba stwierdzonych przypadków zawierania umów cywilnoprawnych w warunkach 

wskazujących na istnienie stosunku pracy  

 

 

Rodzaj umów cywilnoprawnych 
zawartych w warunkach właściwych 
dla stosunku pracy zlecenie o dzieło 

z osobami 
prowadzącymi 
jednoosobowo 
działalność 
gospodarczą 

inne 

Forma umowy 
pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna 

Liczba umów cywilnoprawnych 
zawartych (w ocenie inspektorów 
pracy) w warunkach właściwych dla 
stosunku pracy 

151 3 23 2 0 0 3 0 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 119 

 
  

 

 W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono przypadków zawierania innych umów 

poza umowami: zlecenia, o dzieło oraz umowami z osobami prowadzącymi 

jednoosobowo działalność gospodarczą, które naruszyłyby art. 22 Kodeksu pracy. W tym 

okresie w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu inspektorzy pracy wstąpili do 

postępowań  prowadzonych przed Sądem Pracy, za zgodą powoda w 3 przypadkach, 

przy czym: 

 w 1 przypadku – inspektor pracy PIP Wrocław, za zgodą powoda wstąpił do 

toczącego się już procesu o ustalenie stosunku pracy (pismem procesowym z dnia 

25.03.2013r.). Proces toczy się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia 

Śródmieście X Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu. 

Pozew złożył „wykonawca dzieła”, który twierdził, że więź prawna łącząca go  

z zamawiającym miała faktycznie charakter umowy o pracę. Dodatkowo, jak 

ustalono w czasie kontroli poprzedzającej przystąpienie inspektora pracy do 

procesu, co również twierdził powód w toku postępowania sądowego, umowy 

„o dzieło”, zawarte na piśmie zostały zawarte z podmiotem zawarte dla pozoru, 

gdyż podmiot ten nie zatrudniał powoda. Podmiotem, który faktycznie go 

zatrudniał, był inny podmiot z siedzibą we Wrocławiu. Obecnie sprawa jest w toku. 

 w 2 przypadku - na wniosek wdowy po osobie wykonującej pracę (pozwany 

wskazał, że miała to być pomoc sąsiedzka) inspektor pracy wstąpiła do procesu  

o ustalenie istnienia stosunku pracy. Pozew złożyła wdowa po uzyskaniu pomocy 

inspektora pracy, który następnie, na jej prośbę, reprezentował powódkę przed 

sądem pracy. Po rozpoznaniu sprawy Sąd Rejonowy IV Wydział Sąd Pracy  

w Kłodzku, wydał wyrok potwierdzający istnienie stosunku pracy. Strona pozwana 

złożyła apelację od całości wyroku (apelacja z 11.10.2013r.), którą rozpoznał Sąd 

Okręgowy VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy i apelację 

oddalił (wyrok z 18.11.2013r.). 

 w jednym przypadku, po włączeniu się inspektora pracy do procesu o ustalenie 

istnienia stosunku pracy, co uczyniono za zgodą powoda, strony zawarły ugodę 

przed sądem pracy, w myśl której potwierdzono, że umowa wstępnie nazwana 

zleceniem, faktycznie miała charakter umowy o pracę. 

Rodzaj umów cywilnoprawnych 
zawartych w warunkach 
właściwych dla stosunku pracy 
 

zlecenie o dzieło 

z osobami 
prowadzącymi 
jednoosobowo 
działalność 
gospodarczą 

inne 

Forma umowy 
pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna pisemna ustna 

Liczba pracodawców 
zawierających (w ocenie 
inspektorów pracy) umowy 
cywilnoprawne w warunkach 
właściwych dla stosunku pracy 

41 2 10 2 0 0 1 0 
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Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

Inspektorzy pracy  przeprowadzający kontrole wskazali, że najczęstszymi 

przyczynami zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę  były: 

 względy ekonomiczne, związane z zatrudnieniem na podstawie umów prawa 

pracy, w szczególności: 

 silna ochrona wynagrodzeń należnych pracownikom, 

 dodatkowe koszty związane z wypłatą obowiązkowych świadczeń na rzecz 

pracowników, w szczególności związane z wypłatą: 

 wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, 

 wynagrodzenia urlopowego, 

 względy organizacyjne, w szczególności:  

 ograniczenia czasu pracy pracownika wynikające z przepisów prawa pracy, 

 obowiązek tworzenia dokumentacji związanych z zatrudnieniem pracowniczym, 

 obowiązek wypełniania przepisów związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,   

 znaczne koszty ubezpieczeń społecznych. 

 

Efekty działań kontrolnych 

Jako przykłady osiągnięć wynikających z kontroli wskazać należy: 

 Szkoła Podstawowa z siedzibą w Lubnowie - 10 przypadków przekształcenia umów 

cywilnoprawnych w umowy o pracę, 

 Spółka z o.o. z siedzibą w Bogatyni – przedsiębiorca podjął działania zmierzające do 

zamiany 47 umów cywilnoprawnych na umowy o pracę, 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą w Lubawce – 1 przypadek uznania 

stosunku pracy. 

 

 Podsumowanie i wnioski 

Z naszych obserwacji wynika, że bez zmiany odpowiednich przepisów prawa 

nie dojdzie do powrotu powszechnego świadczenia pracy w ramach stosunku pracy. 

Nowym rozwiązaniem przeciwdziałającym zaistniałym niekorzystnym zjawiskom może 

być stworzenie nowej kategorii zatrudnienia polegającej na zatrudnianiu na podstawie 

umowy będącej  hybrydą prawa pracy i prawa cywilnego, z uwzględnieniem zasad  

uczciwej konkurencji. Osobom zaliczonym do tej kategorii zatrudnienia ustalono by 

ustawowe gwarancje dotyczące: 
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 płacy (zapłaty) minimalnej, która łączyłaby się z efektywnym zabezpieczeniem 

społecznym na wypadek: bezrobocia, choroby i starości, 

 prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego - rozlicznego i opłacanego przez 

wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny (np. utworzony w tym celu państwowy 

fundusz urlopowy), 

 minimalnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, 

 potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia w przeddzień rozpoczęcia 

wykonywania pracy, lub najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. 

Obecny brak unormowań ww. kwestii, przy bardzo liberalnym i niestabilnym 

podejściu, w szczególności sądów pracy, do stosowania ograniczeń wynikających z art. 

22 §1 i §11 Kodeksu pracy powoduje, że duża część osób zatrudnionych na podstawie 

umów prawa cywilnego, w warunkach równowagi wystąpienia cech prawa pracy i prawa 

cywilnego, pozbawiona została możliwości korzystania z osiągnięć cywilizacyjnych jakimi 

niewątpliwie są postulowane uprawnienia. W tym zakresie, w ww. obszarach można 

mówić o społecznym wykluczeniu osób świadczących pracę zarobkową na podstawie 

umów cywilnoprawnych. Należy również podnieść, że w polskim porządku prawnym 

obecnie znajdują się przepisy będące hybrydami praw cywilnego i pracy. Taka droga 

pozwala na uniknięcie konfliktu z dotychczasowym podejściem do sprawy (chociażby  

w sferze wypracowanego już dorobku sądowego).  

 

6. Kontrola legalności zatrudnienia  

Działania kontrolno-nadzorcze 

W 2013r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu przeprowadzili łącznie 2.439 kontroli z zakresu legalności 

zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich oraz cudzoziemców. W roku 

sprawozdawczym  część  kontroli poświecono badaniu prawidłowości zawierania umów 

cywilnoprawnych pod kątem ewentualnego występowania cech charakterystycznych dla 

stosunku pracy. Jest to związane z tym, że coraz więcej osób zostaje zatrudnionych na 

podstawie umów cywilnoprawnych, które zdominowały już niektóre branże gospodarki.  

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Inspektorzy pracy, którzy prowadzili działania kontrolno-nadzorcze w 

tym temacie, wśród najczęstszych nieprawidłowości ujawniali: 

 zastępowanie umów o pracę, umowami cywilnoprawnymi, 

 zawieranie umów ustnych, bez potwierdzenia w formie pisemnej, 

 niepoinformowanie przez osobę bezrobotną powiatowego urzędu pracy  

o podjęciu pracy lub innego zajęcia zarobkowego, 
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 niezgłoszenie osób wykonujących pracę do ubezpieczenia społecznego, 

 nieodprowadzanie składek na Fundusz Pracy, 

 nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę osobom wykonującym pracę 

na podstawie umowy o pracę. 

 Inspektorzy pracy zaobserwowali, że obchodzenie przepisów prawa pracy  

w zatrudnieniu jest obecnie charakterystyczne dla branży budowlanej. Bardzo często 

kontrole wykazywały, że większa część zatrudnionych osób świadczy pracę,  

w niewielkich firmach budowlanych, na podstawie umów cywilnoprawnych. Zjawisku 

temu sprzyjają liberalne wyroki sądów pracy przyjmujące, że zasadnicze znaczenie przy 

zatrudnianiu ma wola stron wyrażona w zawartych umowach, a nie przepisy art. 22 K.p. 

To sprawia, że przedsiębiorcy, jako dominująca strona stosunku zatrudnienia, 

wykorzystują sytuację. Poza budownictwem, również w innych branżach dzieje się 

podobnie. W szczególności w gastronomi, przemyśle spożywczym, coraz częściej 

powierzana jest praca na podstawie umów cywilnoprawnych. W firmach zajmujących się 

ochroną osób i mienia zaobserwowano inne zjawisko. Osoby wykonujące pracę w tych 

firmach muszą godzić się na podjęcie pracy zarobkowej w jednej firmie na podstawie 

umowy cywilnoprawnej za niskim wynagrodzeniem (np.100 zł miesięcznie), a następnie 

podejmują pracę w kolejnej „siostrzanej” firmie (kapitałowo związanej z pierwszą) 

również na podstawie umowy zlecenie za wynagrodzeniem ustalonym jako stawka 

godzinowa. Z tej drugiej firmy osoba taka czerpie główny dochód. Natomiast składka na 

ubezpieczenie społeczne jest opłacana tylko z pierwszej umowy, a więc od przykładowo 

kwoty 100 zł. Nie jest to sytuacja niezgodna z przepisami, ale zjawisko to jest szkodliwe 

społecznie, a jego skutki są odczuwalne przez państwo (zmniejszenie wpływu składek 

do ZUS) i będą odczuwane również przez osoby realizujące usługi ochrony osób  

i mienia, po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.  

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

Przyczyn nieprawidłowości stwierdzanych w obszarze legalności zatrudnienia 

należy upatrywać: 

 w kryzysie gospodarczym – przedsiębiorcy chcąc zaoszczędzić na kosztach 

pracy, często zastępują umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi. W wyniku 

tych działań w wielu sekcjach gospodarki umowy cywilnoprawne mają charakter 

dominujący, 

 w unormowaniach prawnych sprzyjających powierzaniu pracy zarobkowej na 

podstawie umów cywilnoprawnych, 

 w zatrudnieniu  nierejestrowanym, w celu osiągnięcia maksymalnego zysku przez 

pracodawców, w połączeniu z relatywnie niedużym prawdopodobieństwem  
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poniesienia konsekwencji a w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudniania 

niewielka dolegliwość, wynikająca z łagodności przewidzianych sankcji, 

 w orzecznictwie sądów pracy, które powszechnie odrzucają pozwy o ustalenie 

istnienia stosunku pracy, wskazując w wydanych wyrokach na uwzględnianie 

przede wszystkim woli stron, wyrażoną w umowach cywilnoprawnych, bez 

uwzględniania art. 22 § 1 1 i § 1 2 K.p., 

 w przymusie ekonomicznym, który powoduje, że nierejestrowane zatrudnianie 

stanowi jedyną możliwość aktywizacji zawodowej i uzyskiwania dochodów  

z pracy. 

 

Efekty działań kontrolnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wyniku kontroli 53 osoby otrzymało decyzje o pozbawieniu statusu 

bezrobotnego, w tym w 2 przypadkach dotyczyły one bezrobotnego z prawem do zasiłku, 

co w konsekwencji spowodowało zwrot nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń  

w łącznej kwocie 3.965 zł. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Od kilku lat najpoważniejszym zjawiskiem, zauważalnym na rynku 

pracy, jest dążenie do uelastyczniania form zatrudniania przy wykonywaniu pracy 

zarobkowej. W ramach tych dążeń przedsiębiorcy powierzają wykonywanie pracy na 

podstawie umów cywilnoprawnych, które nie nakładają na nich żadnych obowiązków 

formalnych oraz znacznie obniżają koszty  pracy. Coraz więcej osób wykonuje pracę bez 

pisemnego potwierdzenia umów na piśmie, a przedsiębiorcy twierdzą, że są to zawarte 

ustne umowy cywilnoprawne. Liczne komentarze i dyskusje, przedstawiane w mediach, 

upewniają przedsiębiorców w tym, że przedstawiona wyżej forma powierzania pracy jest 

prawnie dopuszczalna, a nawet moralnie uzasadniona, ponieważ w ten sposób tworzone 

są miejsca pracy, co z kolei zapobiega bezrobociu.   

Powyższe sukcesy okupione są jednak systematycznym obniżaniem dochodów  

z pracy najemnej. Najdotkliwiej odczuwają to młodzi ludzie, w szczególności 

podejmujący pierwszą pracę. Najbardziej pożądaną dla nich ofertą jest praca w dużych 

W wyniku działań kontrolnych 341 osób uzyskało legalizację zatrudnienia, 69 

pracownikom potwierdzono na piśmie rodzaj i warunki zawartej umowy o pracę,  

a z 118 osobami w miejsce umowy cywilnoprawnej zawarto umowy o pracę. Kontrole 

inspektorów pracy spowodowały zgłoszenie 291 osób do ubezpieczenia 

społecznego, a za 1.032 pracowników, pracodawcy opłacili zaległe składki na 

Fundusz Pracy na kwotę 189.017 zł. 
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korporacjach, które oferują kandydatom stosunkowo wysokie wynagrodzenie za 

świadczoną pracę oraz możliwość awansu i zdobycia dodatkowych umiejętności lub 

kwalifikacji. Jednak uzyskanie pracy w korporacjach jest obecnie bardzo trudne. 

Trudności w uzyskaniu zatrudnienia powodują, że młodzi ludzie zgadzają się na podjęcie 

tzw. bezpłatnych praktyk lub staży, przez podpisanie odpowiednich umów. Czasami tego 

typu umowy zawierane są w formie ustnej. Okres odbywania staży lub praktyk jest trudny 

do sprecyzowania i zależy najczęściej od konieczności przekonania przełożonego  

o bezgranicznym oddaniu się pracy. Kandydat jest nieustannie zwodzony perspektywą 

pozyskania dobrej pracy. Brak decyzji o zatrudnieniu powoduje, że spora liczba osób 

rezygnuje z realizacji praktyk po kilku tygodniach. Między innymi takie praktyki stosują 

niektóre media, nie widząc w tym postępowaniu żadnego nagannego postępowania.  

 

Kontrola legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej przez 

cudzoziemców 

 

Działania kontrolne 

W roku 2013 inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 157 kontroli w temacie 

„Legalność zatrudnienia oraz wykonywania innej pracy zarobkowej przez 

cudzoziemców”.  

W trakcie tych kontroli inspektorzy pracy ustalili, że 66 cudzoziemcom nielegalnie 

powierzono pracę.  

 Kontrole w zakresie legalności powierzania pracy cudzoziemcom realizowano  

w niewielkich podmiotach gospodarczych, w których pracę wykonywało nie więcej niż 10 

osób. Powodem takiego wyboru były doświadczenia z ubiegłych lat, w których 

stwierdzono, że duże podmioty gospodarcze, które powierzają pracę sporej ilości 

cudzoziemców, w zasadzie przestrzegają przepisów dotyczących legalności zatrudnienia 

cudzoziemców.   

 Najwięcej kontroli przeprowadzono w podmiotach z sekcji budowlanej, w których 

powierzono pracę cudzoziemcom. Kontrole te były trudne do zrealizowania, gdyż 

podmioty objęte kontrolą nie przyznawały się do powierzenia pracy ujawnionym 

cudzoziemcom. Natomiast w 2013 roku przedsiębiorcy częściej aktywnie uczestniczyli w 

kontroli, twierdząc, że to nie oni powierzali pracę cudzoziemcom spisanym na budowie  

i wskazywali na to, że  pracę cudzoziemcom powierzały inne podmioty.  

 

Efekty działań kontrolnych  

 zawarcie z cudzoziemcem wymaganej umowy o pracę – 1, 

 zawarcie umowy o pracę w miejsce umowy cywilnoprawnej – na 

podstawie art. 22 k.p. – 1, 
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 zawarcie z cudzoziemcem  umowy cywilnoprawnej – 13, 

 zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego – 7, 

 wypłacenie zaległego wynagrodzenia za pracę – 7 na kwotę 5623 zł, 

 opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy – 37 na kwotę 4.587 zł, 

 opłacone zaległe składki na ubezpieczenia społeczne  - 1 na kwotę 42 zł., 

 decyzje o uchyleniu zezwolenia na pracę cudzoziemca – 1. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Przedstawione wyżej zachowania podmiotów, zatrudniających 

cudzoziemców, które uwidoczniły się w sposób szczególny w 2013r., były spowodowane,  

w naszej ocenie, wprowadzeniem w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przepisach tej ustawy przewidziano solidarne 

zobowiązanie i odpowiedzialność wykonawcy i podwykonawcy za niewypłacenie 

cudzoziemcowi wynagrodzenia za pracę. Zjawisko to spotykane jest szczególnie  

w budownictwie. Najczęstszą przyczyną nie wypłacenia cudzoziemcowi wynagrodzenia 

za pracę jest wstrzymanie płatności przez wykonawców.  

Obecnie trudno jeszcze ocenić skuteczność zastosowanych rozwiązań w ww. 

ustawie z dnia 15 czerwca 2012 r., ale z zachowania podmiotów, które zostały objęte 

kontrolami można wnosić, że przewidziane w tej ustawie rozwiązania mogą skutecznie 

przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnianiu cudzoziemców, objętych zakresem 

stosowania wymienionej ustawy. 
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VI. Pozostałe działania w obszarze prewencji  
i promocji 

 

1. Programy i akcje prewencyjne, konkursy, szkolenia 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu uczestniczy w budowaniu kultury 

prewencji i praworządności w stosunkach pracy nie tylko po przez nadzór i kontrolę. 

Urząd prowadzi dialog z pracodawcami i pracownikami, oferuje im pomoc w charakterze 

doradcy, inspiruje do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków pracy, bierze 

udział w upowszechnianiu dobrych praktyk i najlepszych przykładów. Działania te 

zyskują na znaczeniu i kierowane są do co raz szerszej grupy odbiorców. W 2013r. 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu podjął szereg działań prewencyjnych, które 

miały na celu rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Uczestnikami naszych działań było szerokie spektrum odbiorców: od 

pracodawców, poprzez pracowników do uczniów, a nawet przedszkolaków.  

  

Edukacja szkolna 

Budowanie kultury prewencji i prawo rządności w stosunkach pracy rozpoczyna się 

od edukacji młodego pokolenia. Młodzież – otwarta na podejmowanie działań trudnych 

lub dla ich rodziców niezrozumiałych – stanowi po kolenie przyszłych pracowników  

i praco dawców, które może podnieść standardy kulturowe i etyczne na rynku pracy.  

W naszej ocenie programy edukacji szkolnej w dalszym ciągu nie uwzględniają,  

w wystarczającym stopniu, zagadnień związanych z ochroną pracy. Dla te go od 2006 

roku inspekcja pracy realizuje we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy 

program edukacji młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych „Kultura bezpieczeństwa”. 

Realizowany jest on dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu szkół i nauczycieli, którzy 

szkoleni są przez inspektorów pracy. Otrzymują oni również niezbędne pomoce 

naukowe. W czasie realizacji programu, mogą korzystać z pomocy i porady pracowników 

inspekcji. 

Wśród działań prewencyjnych podjętych w 2013r. w tym zakresie na wyróżnienie 

zasługuje m.in. konkurs „Pracodawca przyjazny młodzieży." W tym roku zgłosiło się do 

niego 12 zakładów zatrudniających młodzież w ramach ochotniczych hufców pracy.  

W trakcie procedury wyłaniającej zwycięzców grono pracodawców znacznie się 

skurczyło, lecz najlepszych udało się wyróżnić. Weryfikacja dokonana przez inspektorów 

pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu pozwoliła komisji konkursowej 

przyznać 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia. Nagodzonymi pracodawcami zostali: 

 I miejsce: Volkswagen Motor Polska sp. z o.o w Polkowicach 

 II miejsce: „Restauracja Ratuszowa" z Ziębic 
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 III miejsce: „ASO Peugeot-Citroen Jerzy Warchoł" z Nowego Kościoła 

Natomiast wyróżnienia otrzymali: 

 P.H. „Nastolatka" ze Złotoryi 

 P.H.U "REM-BUD" Przemysław Kotowicz z Raciborowic Górnych 

 „Auto Centrum Bracia Pałaszewcsy” s.c. ze Środy Śląskiej 

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Ząbkowicach Śląskich i uczestniczyli 

w niej - prócz nagrodzonych pracodawców - przedstawiciele DWK OHP, Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Kuratorium Oświaty. Okręgowy Inspektorat 

Pracy reprezentował zastępca okręgowego inspektora pracy Małgorzata Łagocka, 

nadinspektor sekcji prawnej ds. promocji i ZUZP Barbara Serafinowska i referent tej 

sekcji Marek Choczaj. 

Kolejnym wydarzeniem prewencyjnym, o którym warto wspomnieć, jest szkolenie 

zorganizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wałbrzychu w dniu 15 marca 

2013r. Pracownicy wałbrzyskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy  

we Wrocławiu, realizując porozumienie podpisane pomiędzy Wojewódzkim 

Komendantem Hufca Pracy a Okręgowym Inspektorem Pracy we Wrocławiu, 

przeprowadzili szkolenie w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa", 

które miało na celu zapoznać młodzież z ich prawami i obowiązkami wynikającymi  

z prawa pracy oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem tych szkolenia 

była młodzież zatrudniona w ramach Ochotniczych Hufców Pracy. Uczniom  

i nauczycielom rozdano informatory „Moja pierwsza praca" i inne broszury wydane przez 

PIP.  

 
Zdjęcie 24. Szkolenie w ramach programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa" 

 

Natomiast prewencyjny program „Rośnij Bezpiecznie", realizowany wyłącznie 

przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, skierowany jest – jak już wspominano 

– do najmłodszych obywateli naszego województwa. 
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W czasie spotkań zorganizowanych w dolnośląskich przedszkolach i klasach 

nauczania zintegrowanego dzieci dowiadują się między innymi, jak bezpiecznie 

obchodzić się z urządzeniami znajdującymi się pod napięciem, toczą się wesołe 

dyskusje o bezpiecznych zabawach na dworze, maluchy zaskakują swoją wiedzą na 

temat bezpiecznych zabawek i niezagrożonym nieszczęściem korzystaniem  

z przedszkolnej łazienki. Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

odwiedzają dzieci, by rozmawiać też z nimi o prawidłowej postawie podczas zabawy  

z komputerem. 

Budowanie kultury prewencji i praworządności w stosunkach pracy rozpoczyna się 

od edukacji młodego pokolenia. Młodzież – otwarta na podejmowanie działań trudnych 

lub dla ich rodziców działań niezrozumiałych – stanowi pokolenie przyszłych 

pracowników i pracodawców, które może podnieść standardy kulturowe i etyczne na 

rynku pracy. W naszej ocenie programy edukacji szkolnej w dalszym ciągu nie 

uwzględniają, w wystarczającym stopniu, zagadnień związanych z ochroną pracy. 

Dlatego od 2006 roku Państwowa Inspekcja Pracy realizuje we współpracy z Centralnym 

Instytutem Ochrony Pracy program edukacji młodzieży w szkołach ponadgimnazjalnych 

„Kultura bezpieczeństwa”. Realizowany jest on dzięki dobrowolnemu zaangażowaniu 

szkół i nauczycieli, którzy szkoleni są przez inspektorów pracy. Otrzymują oni również 

niezbędne pomoce naukowe. W czasie realizacji programu, mogą korzystać z pomocy  

i porady pracowników inspekcji. 

W ramach realizacji założeń programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” 

skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, Okręgowy 

Inspektorat Pracy we Wrocławiu kontynuował wcześniej nawiązaną współpracę  

z partnerami społecznymi, głównie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz 

Ochotniczym Hufcem Pracy, ale także Fundacją Manus działającą przy Politechnice 

Wrocławskiej, oraz Biurami Karier Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu 

Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku bieżącym pozyskaliśmy 

kolejnego partnera społecznego, tj. Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

Rolnictwo indywidualne 

Rolnictwo jest jednym z najbardziej wypadkogennych sektorów gospodarki 

narodowej. Program, którego działaniami objęte są indywidualne gospodarstwa rolne, od 

lat służy podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy na temat zagrożeń przy pracy rolniczej, 

ich skutkach wypadkowych i chorobowych. Główne punkty programu, to edukacja oraz 

doradztwo techniczne prowadzone m.in. w trakcie wizytacji gospodarstw. Inną formą 

oddziaływania na środowisko wiejskie są konkursy o tematyce bhp.  

W 2013r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zorganizował następujące 

m.in. działania: 
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 Olimpiada wiedzy o bhp „Lenistwo nad rozsądkiem, czy  rozsądek nad lenistwem 

?!” Konkurs był przeprowadzany w II etapach tj: eliminacje na etapie szkolnym, 

gdzie szkoły wyłaniały po 3 uczestników, do etapu finałowego  konkursu, który 

został zorganizowany w Ośrodku Szkolenia PIP we Wrocławiu. Organizatorem  

i fundatorem nagród był OIP Wrocław i OR KRUS we Wrocławiu. W eliminacjach 

szkolnych, które zorganizowały szkoły rolnicze, uczestniczyło około 280 uczniów. 

Finał tego konkursu odbył się 14 listopada 2013r., w siedzibie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. W skład komisji konkursowej weszli dyrektor 

Oddziału Regionalnego KRUS we Wrocławiu, zastępca Okręgowego Inspektora 

Pracy we Wrocławiu, szef Sekcji Rolnej OIP Wrocław oraz członkowie tej sekcji. 

Udział w finale olimpiady wzięło 25 osób. Nagrodzono 10 najlepszych uczniów, 

wśród których, aż trójka to uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Bierutowie.  

 

Zdjęcie 25. Finał  konkursu „Lenistwo nad rozsądkiem, czy  rozsądek nad lenistwem ?!”. 
 

 Konkurs testowy „Bezpiecznie na wsi”. Realizując działania prewencyjne  

w ramach akcji "Bezpieczne Lato", przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze odwiedzili harcerzy i kolonistów 

wypoczywających w Centrum Rehabilitacji Rolników w Szklarskiej Porębie.  

W dniach 23 i 30 lipca 2013r. pracownik naszego okręgu oraz inspektorzy Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozmawiali z dziećmi na temat 

bezpiecznych zabaw na wsi. Stu sześćdziesięciorgu dzieciom przekazano 

podstawowe informacje na temat zagrożeń wynikających z przebywania  

w pobliżu pracujących maszyn rolniczych, zasad wykonywania bezpiecznego 

transportu płodów rolnych, postępowania ze zwierzętami hodowlanymi oraz 

możliwościami i sposobami zakażenia chorobami odzwierzęcymi (np. kleszczowe 

zapalenie opon mózgowych, borelioza). Szczególny nacisk położono na wykaz 

prac niebezpiecznych, których nie należy powierzać dzieciom do lat 15  

w gospodarstwach rolnych. Spotkania prelekcyjne zakończono konkursem 
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"Bezpiecznie na wsi". W dniu 1 sierpnia 2013r. konkurs podsumowano  

i wszystkim uczestnikom rozdano nagrody rzeczowe, ufundowane przez 

organizatorów spotkania. Koloniści i harcerze otrzymali również przygotowane 

specjalnie dla dzieci broszury PIP: "Przygoda na wsi" i "Bezpiecznie na wsi", aby 

wiedza zdobyta  podczas konkursu nie wyparowała za szybko z odpoczywającej 

głowy. 

 

 

Zdjęcie 26. Finał  konkursu "Bezpiecznie na wsi." 

 

 Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2013.” W XI 

edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2013”, pracownicy OIP we 

Wrocławiu aktywnie uczestniczyli w pracach komisji konkursowej, zarówno na 

szczeblu regionalnym KRUS ( w 4 Oddziałach Regionalnych ) jak i na szczeblu 

wojewódzkim. Uczestnictwo polegało na braniu udziału w wizytacji gospodarstw 

rolnych, ocenie zagrożeń w gospodarstwach i uczestniczeniu w posiedzeniach 

komisji w celu wyłonienia laureatów. W tegorocznej edycji konkursu na 

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2013” w etapie regionalnym uczestniczyło 65 

gospodarstw rolnych, a na szczeblu wojewódzkim zostało wyłonionych 12 

gospodarstw. 

 
 Zdjęcie 27. Finał  konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2013.” 
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 W ramach działalności Dolnośląskiej Komisji ds. Rolnictwa w pracach 

której uczestniczą przedstawiciele dolnośląskich instytucji, organizacji rolniczych, 

organizacji związkowych, pracownicy wyższych uczelni i instytutów naukowych, 

na jednym ze spotkań, omówiono propozycje zakresu współpracy, oraz zadania 

Komisji, które miały na celu ukierunkowanie działalności prewencyjnej w sektorze 

rolnictwa na rok 2013/2014. W dniu 18 kwietnia 2013r. w siedzibie wrocławskiego 

Okręgowego Inspektoratu Pracy zebrali się członkowie I Posiedzenia Komisji ds. 

Rolnictwa przy OIP Wrocław oraz zaproszeni goście - przedstawiciele 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Dolnośląskiej Izby Rolnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Spotkanie było pretekstem do rozmów  

o doświadczeniach kontrolnych oraz problemach związanych ze stosowaniem  

i magazynowaniem środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych  

w gospodarstwach rolnych, w kontekście obowiązujących w tym zakresie 

przepisów. Wszystkich zebranych przywitał nadinspektor pracy Sekcji Rolnej OIP 

we Wrocławiu oraz przewodniczący komisji. Podczas spotkania inspektor pracy 

przedstawił doświadczenia kontrolne związane z użytkowaniem 

i magazynowaniem toksycznych oraz bardzo toksycznych środków ochrony 

roślin. Podczas spotkania głos zabrali goście z MRiRW, a także przedstawiciel 

Rolniczego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "Przeworno".  

W dniu 20 Listopada 2013r. w siedzibie wrocławskiego Okręgowego 

Inspektoratu Pracy odbyło się II Posiedzenie Komisji ds. Rolnictwa. 

 

Inne działania prewencyjne 

Jednym z ważniejszych działań prewencyjnych jest program „Zdobądź dyplom 

PIP”, kierowany do pracodawców zatrudniających do 9 pracowników (w niektórych 

przypadkach do 20 pracowników) prowadzących zakłady produkcyjne, handlowe, 

usługowe. Działania Okręgu polegały na popularyzacji programu podczas szkoleń, 

przeprowadzonych czynności kontrolnych, spotkań u partnerów społecznych. Ponadto 

dzięki umieszczeniu informacji o programie na stronach internetowych zarówno  

w Okręgu jak i u partnerów społecznych, pracodawcy mieli możliwość zapoznania się z 

założeniami programu bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikiem PIP. 

Powyższe działania spowodowały duże zainteresowanie tematem. Pracodawcy 

podkreślali, że o ich udziale w programie, decydowała podwójna korzyść, jaką zyskiwali, 

tj. dostosowanie zakładu do obowiązujących przepisów oraz brak sankcji karnych, co  

wydaje się najważniejszym atutem. W jednostkowych przypadkach, pracodawcy chcieli 

zdobyć Dyplom PIP w celu podniesienia prestiżu swojej działalności gospodarczej oraz  

poprawy wizerunku w oczach pracowników i innych kontrahentów. Warto podkreślić, że 
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na terenie OIP Wrocław najprościej dotrzeć do „małych przedsiębiorców” za pomocą 

wsparcia organizacji zrzeszających ich. Wielu z pracodawców kończących z pozytywnym 

wynikiem audyt, chwali sobie inne niż kontrolne podejście instytucji do pracodawcy. 

Podkreślają rzetelne opracowanie materiałów szkoleniowych, pomocną rękę inspektorów 

pracy a także możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami programu, 

podczas przeprowadzanych przez inspektorów pracy szkoleń, czy też spotkań przy 

odbiorze wyróżnień.  

 

2. Poradnictwo prawne i techniczne 

W roku 2013 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu doradztwo prawne  

i techniczne prowadzone było: 

 w trakcie czynności kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych w zakładach pracy, 

 w stałych wyznaczonych miejscach przyjmowania interesantów – w siedzibach 

OIP i Oddziałach, podczas dyżurów w siedzibach: organizacji ponadzakładowych 

związków zawodowych, organizacji społecznych, w redakcjach gazet i rozgłośni 

radiowych, 

 w trakcie podejmowanych przedsięwzięć promocyjnych: w formie organizacji 

punktów informacyjno-doradczych, w czasie: udziału w targów branżowych,  

w „Dniach Otwartych”, organizowanych lub współuczestnicząc w 

przedsięwzięciach – sympozjach konferencjach tematycznych z zakresu ochrony 

pracy, wystaw – jako imprezy towarzyszące. 

Tematyka porad prawnych i technicznych udzielonych w miejscu przyjęć 

interesantów obejmowała najczęściej następujące zagadnienia – z podziałem na 

poszczególne bloki tematyczne: 

1. stosunek pracy  

 zasady i tryb nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy (głównie 

zasady rozwiązywania umów o pracę , 

 uprawnienia pracowników zwalnianych z przyczyn niedotyczących 

pracowników (zasady wypłacania odpraw pieniężnych), 

 uprawnienia pracowników w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego  

z przepisami wypowiadania umów o pracę, rozwiązywania umów o pracę bez 

wypowiedzenia, 

 zakres ochrony prawnej przed rozwiązaniem stosunku pracy (głównie 

ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży oraz osób w wieku 

przedemerytalnym), 

 zasady wydawania i prostowania świadectw pracy, 
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 zasady prowadzenia przez pracodawców dokumentacji dotyczącej stosunku 

pracy, 

 zasady odpowiedzialności materialnej, 

 kwestie związane z zawieraniem umów o zakazie konkurencji, 

2. wynagrodzenia 

 prawna ochrona wynagrodzenia za pracę, terminy wypłaty wynagrodzeń, 

potrącenia z wynagrodzenia, minimalne wynagrodzenie, 

 wynagradzanie za pracę w godzinach nadliczbowych, w dodatkowe dni 

wolne oraz w niedziele i święta, 

 świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu podróży służbowej 

3. czas pracy 

 dodatki za pracę w niedziele, 

 kwestie związane ze zmianą przepisów kodeksu pracy związanych z czasem 

pracy (okres rozliczeniowy, rozkład czasu pracy, godziny rozpoczynania 

pracy, odpracowywanie prywatnych wyjść z pracy), 

 rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych i dodatków za prace w dni 

wolne wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,  

 rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w służbie zdrowia 

(personel medyczny) 

4. urlopy 

 kwestie dotyczące urlopu wypoczynkowego wymiar oraz zasady udzielania, 

szczególnie osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 

w systemie równoważnym czasu pracy, 

 zasady udzielania urlopów w placówkach oświatowych publicznych  

i niepublicznych 

5. uprawnienia związane z rodzicielstwem oraz młodocianych 

 ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży, 

 kwestie związane ze zmianą przepisów kodeksu pracy dotyczących 

uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem (urlop macierzyński, 

dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy),  

 urlopy i zasiłki macierzyńskie, 

6. wypadki przy pracy 

 kwestie dotyczące wypadków przy pracy (głównie sprawy zgłaszania 

wypadków oraz sporządzania dokumentacji), 

 zagadnienia dotyczące dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków przy pracy 

7. warunki pracy 

 profilaktyczne badania lekarskie oraz szkolenia bhp, 
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 zapewnienie wody zdatnej do picia i  napojów, 

 wydawanie pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony 

indywidualnej oraz wypłacanie pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za 

używanie własnej odzieży roboczej i za pranie odzieży we własnym zakresie, 

 sprawy bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, 

 przepisy dotyczące ogólnych warunków bhp (głównie dotyczące stanowisk 

pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz temperatury  

w pomieszczeniach, 

 praca w warunkach szczególnych 

8. inne – udzielono porad m.in. z zakresu: 

 świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i świadczeń 

urlopowych, 

 kwestii związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (głównie czas 

pracy oraz dodatkowy urlop wypoczynkowy), 

 podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, urlopy 

szkoleniowe                 (z uwzględnieniem nowych zasad), 

 kwestii związanych z mobbingiem i dyskryminacją, 

 wykonywania dodatkowych poleceń przełożonych, 

 udzielania pracownikom zwolnień od pracy (np. z okazji ślubu, urodzenia 

dziecka). 

 kwestii związane z postępowaniem przed sądem pracy. 

 

Podsumowanie  

Ogółem w 2013r. udzielono 99.638 porad, w tym 81.089 porad prawnych  

i 18.553 porad technicznych. W danych tych zostały uwzględnione porady udzielane  

w czasie kontroli przez inspektorów pracy.  

           Z ilości i treści udzielonych w 2013 r. porad, można wysnuć wniosek,  że 

największe  zapotrzebowanie wystąpiło na informacje dotyczące stosunku pracy – temat 

ten wystąpił w 22.116 przypadkach. Ponadto najczęściej występujące tematy dotyczyły 

wynagrodzeń - w 14.639 przypadkach,  czasu pracy  - w 8.766 przypadkach,  urlopów 

wypoczynkowych -  w 7.573 przypadkach.   

W okresie sprawozdawczym w miejscach przyjęć interesantów udzielono 48 245 

porad zawierających łącznie 72 598 tematów.   

Poniższa tabela obrazuje liczbę porad prawnych dotyczących podmiotów, które 

zgłosiły się o udzielenie takiej porady w roku 2013 r. w miejscach przyjęć interesantów 

według kryterium podmiotowego.  
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Podmioty zgłaszające się po porady Liczba porad 

Były pracownik 5 901 

Cudzoziemiec 71 

Inny 5 538 

Organ/urząd państwowy 153 

Organ/urząd samorządu terytorialnego 427 

Organizacje pracodawców 8 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie 256 

Poseł/senator/radny 6 

Pracodawca/przedsiębiorca 12 700 

Pracownik niepełnosprawny 883 

Pracownik/pracownicy zbiorowo 21 523 

Rolnik indywidualny 49 

Służba bhp 438 

Społeczny inspektor pracy 95 

Związek Zawodowy 196 

Razem 48 245 

 

Przedstawione w tabelach dane liczbowe wskazują na utrzymujące się w dalszym 

ciągu na wysokim poziomie zapotrzebowanie na fachowe poradnictwo w zakresie porad 

prawnych i technicznych. 

Porady te były udzielane najczęściej pracownikom, pracodawcom, 

przedstawicielom związków zawodowych, osobom zatrudnionym na innej podstawie niż 

stosunek pracy oraz innym osobom fizycznym. Doradztwo prowadzone było  

w siedzibach Oddziałów OIP oraz w redakcjach gazet, biurach poselskich, redakcjach 

radiowych.  

Najczęściej porady udzielane były telefonicznie oraz ustnie osobom, które zgłosiły 

się osobiście do siedziby Okręgu lub Oddziału. Do porad tych zalicza się również 

odpowiedzi pisemne na zapytania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz 

prawnej ochrony pracy.  

Oprócz porad udzielonych w miejscach przyjęć interesantów, również w zakładach 

pracy inspektorzy w czasie czynności kontrolnych udzielili pracodawcom, pracownikom  

i związkom zawodowym porad prawnych i technicznych. Tematyka porad wynikała  

z konkretnych potrzeb zaistniałych w zakładach pracy.  

W okresie sprawozdawczym 940 porad prawnych i technicznych udzielono 

związkom zawodowym oraz 180 porad prawnych i technicznych społecznym 

inspektorom pracy. Porad udzielano w trakcie organizacji konferencji, spotkań itp. 

Organizowanych w siedzibie Okręgu oraz w innych miejscach prowadzenia różnego 
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rodzaju kampanii w ramach działań prewencyjno-promocyjnych jak również w innych 

miejscach takich jak redakcje gazet, terenowe siedziby OPZZ itp.   

W czasie czynności kontrolnych związkom zawodowym udzielono 367 porad 

prawych i 150 technicznych. Porad tych udzielili inspektorzy pracy w zakładach pracy. 

Tematyka udzielonych porad obejmowała zarówno problemy prawne i techniczne. 

Dotyczyła uprawnień pracowniczych, uprawnień związkowych oraz technicznego 

bezpieczeństwa pracy. Porady prawne dotyczyły głównie tematyki: tworzenia i zmiany 

regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych, społecznej inspekcji pracy, zasad rozwiązywania umów o pracę z osobami 

chronionymi, zwolnień od pracy dla działaczy związkowych, nieprzestrzegania przez 

pracodawców ustawy  o związkach zawodowych, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę   

w tym potrąceń wynagrodzenia oraz urlopów wypoczynkowych. Niejednokrotnie związki 

zawodowe zasięgały opinii w trybie roboczym, przed podpisaniem wewnętrznych aktów 

normatywnych (układy zbiorowe, regulaminy pracy, pakiety socjalne) . 

W roku 2013 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu udzielono 627 

porad dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingu, z tego 305 porad prawnych 

dotyczyło dyskryminacji, a 327 porad dotyczyło mobbingu. 

W zakresie porad związanych z problematyką równego traktowania  

w zatrudnieniu pracownicy zwracali się  w przeważającej mierze z pytaniami  

i problemami dotyczącymi nierównego traktowania w wynagradzaniu za jednakową 

pracę lub za pracę o jednakowej wartości ustalania rozkładów czasu pracy oraz 

podnoszenie kwalifikacji, głównie braku dostępu do szkoleń. 

Problem mobbingu oraz zachowań pracodawcy i przełożonych naruszających 

godność i dobra osobiste pracowników zgłaszali pracownicy, byli pracownicy oraz osoby 

reprezentujące pracowników. Większość pytań dotyczyła problemu poniżania  

i zastraszania pracowników przez pracodawców i przełożonych. Zainteresowanie tą 

problematyką nie maleje. Coraz więcej osób decyduje się dochodzić roszczeń 

odszkodowawczych z tytułu mobbingu; takim osobom udzielano pomocy prawnej - 

głównie pomocy w sporządzeniu pozwu do sądu pracy. 

Przedstawione powyżej dane w zakresie udzielanego poradnictwa wskazują, iż 

omawiana działalność okręgu jest bardzo istotnym elementem rozpowszechniania zasad 

wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy 

oraz prawidłowego ich stosowania. Działalność ta ma bardzo istotny wpływ na 

przestrzeganie przepisów prawa pracy w zakładach pracy przez pracodawców. Wpływ 

na to mają również szeroko omawiane kwestie prawne na stronach internetowych PIP 

oraz Okręgowego Inspektoratu pracy we Wrocławiu – działające od 2001r. 
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VII. Współdziałanie 

1. Współpraca krajowa 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu współdziałając z różnymi instytucjami  

i podmiotami działającymi na Dolnym Śląsku ceni sobie wszelkiego typu inicjatywy 

mające wpływ na promowanie zasad bezpiecznej pracy i coraz powszechniejszej 

świadomości w zakresie prawnej ochrony pracy. 

Jednocześnie wrocławski Inspektorat kontynuuje współpracę z dotychczasowymi 

partnerami, wśród których znajdują się zarówno inne organy nadzorczo-kontrolne, jak  

i instytucje samorządowe. Wszędzie tam należy bowiem prowadzić wspólne działania na 

rzecz ochrony zdrowia i życia pracowników. Z tych też powodów za bardzo cenne 

uważamy sygnały o wszelkiego typu podejrzeniach naruszeń prawa pracy, wypadkach 

przy pracy, czy zagrożeń o charakterze publicznym. 

Dlatego też współdziałanie powinno się w szczególności opierać nie na działaniach 

o charakterze restrykcyjnym, a szerokim wspólnym organizowaniu działań promocyjnych 

w celu kształtowania u pracodawców właściwych postaw w dziedzinie ochrony pracy. 

 

Posłowie, senatorowie, administracja centralna  

Jak co roku, tak i w sprawozdawczym roku 2013, najszersze kontakty pracownicy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu utrzymywali z posłami i senatorami, 

którzy swe mandaty zdobyli kandydując z dolnośląskich okręgów wyborczych. Spotkania 

z parlamentarzystami, skupiają się przede wszystkim na bieżących problemach regionu. 

Omawiane na nich zostają działania i zamierzenia PIP.  

Szereg spotkań z posłami pochodzącymi z regionu kłodzkiego i na nim 

skupiającymi swoje działania odbył w roku 2013 kierownik oddziału Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w Kłodzku. Zdzisław Kowalski złożył 4 czerwca 2013r. 

wizytę w biurze poselskim Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Izabeli Katarzynie 

Mrzygłockiej, przewodniczącej Rady Ochrony Pracy, by poinformować posłankę  

o problemach z zakresu bezpieczeństwa pracy i jej prawnej ochrony, w tym  

w szczególności o zaobserwowanych w ubiegłym roku negatywnych zjawiskach  

i tendencjach, które występują na terenie działania oddziału, tj. w powiatach kłodzkim  

i ząbkowickim. 

Spotkania takie mają miejsce rokrocznie i są okazją do przedstawienia informacji  

o prowadzonych przez oddział działaniach kontrolno-nadzorczych, prewencyjnych  

i promocyjnych. Przedmiotem szczególnego zainteresowania posłanki są skargi 
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składane na pracodawców regionu, wypadki przy pracy, które miały miejsce na tym 

obszarze oraz tematyka poradnictwa, które udzielane jest tak pracownikom, jak  

i pracodawcom.  

Podobny charakter miało spotkanie z posłem Andrzejem Dąbrowskim, które 

kierownik oddziału Zdzisław Kowalski odbył 1 lipca 2013r. Natomiast o problemach 

zgłaszanych przez pracodawców i pracowników szef kłodzkiego oddziału rozmawiał  

16 lipca 2013r. z posłem Tomaszem Smolarzem.  

Z przewodniczącą ROP, która bardzo angażuje się w poszukiwanie rozwiązania 

problemów prawa pracy występujących w regionie, spotkał się także kierownik 

wałbrzyskiego oddziału OIP. Do spotkania doszło przy okazji konferencji „Przez 

innowacje do bezpieczeństwa”, którą 7 października 2013r., w ramach kampanii 

społecznej CIOP „Prewencja wypadkowa” zorganizował Ośrodek Szkolenia 

Technicznego w Wałbrzychu. Jako partnerzy organizatora wystąpili Okręgowy 

Inspektorat Pracy we Wrocławiu, Urząd Dozoru Technicznego w Wałbrzychu oraz 

zakłady Toyota Motor Manufacturing Poland, a posłanka objęła ją swym honorowym 

patronatem osobiście w niej uczestnicząc. 

 
Zdjęcie 28. Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka objęła honorowym patronatem konferencję „Przez 

innowacje do bezpieczeństwa” w Wałbrzychu 

W roku 2013 inspektorzy Okręgowego inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzili 8 kontroli na wniosek dolnośląskich posłów. Wyjątkową aktywnością  
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w obszarze dbałości o sprawy pracownicze wykazała się poseł PiS Anna Zalewska  

z Wałbrzycha, która w wałbrzyskim oddziale złożyła 6 skarg. Kolejne dwie skargi 

wnoszące wątpliwości, co do zgodności działania pracodawców zgodnie z prawem, 

złożyły posłanki Monika Wielichowska i Marzena Machałek. 

W roku 2013 inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzili jedną kontrolę w związku ze skargą przekazaną przez Kancelarię 

Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Informacje na temat dokonanych ustaleń 

przekazano – zgodnie z prośbą – do wiadomości Kancelarii.  

W bieżącym roku sprawozdawczym zbadano także dwie skargi przekazane przez 

Ministerstwo Gospodarki oraz wyjaśniono sprawę skierowaną do OIP przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 

związaną z podejrzeniem nieetycznego i niezgodnego z prawem działania jednego  

z pracodawców będącego zakładem pracy chronionej, zatrudniającym na wątpliwych 

warunkach kilkuset niewidomych. Część zarzutów i wątpliwości podnoszonych przez 

Pełnomocnika niestety się potwierdziła. 

W ramach współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji 

pracownicy wrocławskiego OIP wnioskowali o udostępnienie danych z ewidencji 

ludności. Wszystkie skierowane do MSWiA wnioski zostały zrealizowane. 

W związku z danymi rejestrowymi – tym razem pochodzącymi z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności – kierowano do Ministerstwa Gospodarki informacje 

o nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych zawartych w tych rejestrach.  

Jako przykład współdziałania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu  

z urzędami centralnymi jest zaproszenie przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa na 

posiedzenie Komisji Rolnej działającej przy OIP. 18 kwietnia 2013r. w siedzibie 

Inspektoratu zebrali się członkowie tej komisji oraz zaproszeni goście, wśród których 

znaleźli się właśnie przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, z Dolnośląskiej Izby Rolnej oraz 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Spotkanie było pretekstem 

do rozmów o doświadczeniach kontrolnych oraz problemach związanych ze 

stosowaniem i magazynowaniem środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych w 

gospodarstwach rolnych, w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

Podczas spotkania starszy inspektor pracy przedstawił doświadczenia kontrolne 

związane z użytkowaniem i magazynowaniem toksycznych oraz bardzo toksycznych 

środków ochrony roślin. Podczas spotkania głos zabrali goście z MRiRW, a także 

przedstawiciel Rolniczego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „Przeworno”. 
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Wojewódzka administracja rządowa i samorządowa 

Współpraca z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim opiera się w szczególności na 

współdziałaniu Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu z Wydziałem Spraw 

Obywatelskich i Cudzoziemców, który wielokrotnie korzystał w 2013 roku z ustaleń 

dokonywanych przez inspektorów sekcji legalności zatrudnienia, dokonywanych podczas 

kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców lub sam wnosił o dokonanie stosownych 

działań kontrolnych. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nie jest jedyną jednostką 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, która współpracuje z naszym Inspektoratem. 

Także Wydział Polityki Społecznej tegoż urzędu korzysta z pomocy dolnośląskich 

inspektorów pracy w zakresie kontroli spełniania przez pracodawców wymogów 

nałożonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wnioskując o dokonywanie niezbędnych ustaleń.  

Wojewodzie dolnośląskiemu, w ramach bieżącej współpracy, przekazano na 

przykład zbiorczą, syntetyczną informację na temat wyników postępowań kontrolnych 

prowadzonych przez inspektorów pracy w szkołach gminy Dobromierz. 

Marszałkowi województwa dolnośląskiego okręgowy inspektor pracy przekazał – 

jak każdego roku – sprawozdanie z działalności Okręgu. Jest to niezmienny element 

współpracy obu urzędów. 

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego to także 

przede wszystkim ustawowo określone współdziałanie w zakresie kontroli agencji 

zatrudnienia działających na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Inspektorzy pracy realizując czynności kontrolne 

w ramach tematu z harmonogramu działań PIP dotyczącego działalności agencji 

zatrudnienia właśnie, przekazują Marszałkowi informacje na temat stwierdzonych 

uchybień. Po przeprowadzeniu własnego postępowania Marszałek Województwa 

informuje OIP o podjętych działaniach i ewentualnym wykreśleniu agencji z Krajowego 

Rejestru Agencji Zatrudnienia.  

W tym obszarze współpraca opiera się głównie na kontaktach z Dolnośląskim 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.  

W roku sprawozdawczym 2013 Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

przeprowadził 16 kontroli na wniosek organów władzy wykonawczej i samorządu 

terytorialnego, natomiast w 130 przypadkach zawiadomił te organy o wynikach kontroli 

prowadzonych w ramach harmonogramu działań. 
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W roku sprawozdawczym 2013 inspektorzy pracy brali czynny udział w 

szkoleniach organizowanych przez DWUP dla nowopowstałych agencji zatrudnienia. 

Starsza Inspektor Pracy Paulina Latusek, która na owych szkoleniach jest zawsze 

najbardziej wyczekiwanym przez agencje prelegentem, prowadzi także z Dolnośląskim 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu bardzo dobrze układającą się współpracę 

na poziomie roboczym.  

W okresie roku 2013 inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzili 3 kontrole na wniosek marszałka województwa, zaś w 16 przypadkach 

poinformowano go o wynikach prowadzonych postępowań. 

 

Urzędy powiatów, miast i gmin 

Współpraca z lokalną administracją rządową czy samorządową odbywa się  

w szczególności w oparciu o działania poszczególnych oddziałów Okręgowego 

Inspektoratu Pracy i ich kierowników. 

W ramach współpracy z urzędami powiatów, gmin i miast przekazywano głównie 

informacje na temat aktualnych działań Inspekcji Pracy na terenie działalności 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu czy przedstawiano wyniki 

podejmowanych kontroli. Współdziałanie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

z organami samorządu terytorialnego cechowała różnorodność form, wśród których 

znalazły się m.in. spotkania kierownictwa OIP ze starostami, burmistrzami, wspólnie 

organizowane przedsięwzięcia czy udział w różnego typu imprezach – konferencjach, 

targach itp. organizowanych przez włodarzy samorządowych. 

Przykładem wspólnych działań podejmowanych z jednostkami samorządu 

terytorialnymi i podlegającymi im komórkami organizacyjnymi jest XIX Bolesławieckie 

Święto Ceramiki, w którym nie mogło oczywiście zabraknąć pracowników 

jeleniogórskiego oddziału OIP Wrocław. Na ten największy kiermasz ceramiki w Europie, 

nasi pracownicy zostali zaproszeni przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury. 23 oraz  

24 sierpnia 2013 r., dwa dni po oficjalnym rozpoczęciu tego pięciodniowego święta, 

radcy OIP zorganizowali punkt konsultacyjny, w którym gotowi byli odpowiadać na każde 

zadane pytanie z zakresu prawa pracy i technicznego jej bezpieczeństwa. Okazało się, 

że pracy mieli co nie miara – z ich porad z chęcią korzystali wystawcy, którzy pojawili się 

na imprezie, odwiedzający wystawiennicze tereny, a także mieszkańcy Bolesławca. 

Dużym powodzeniem cieszyły się także materiały promocyjne Państwowej Inspekcji 

Pracy.  

W roku 2013 wiele działań związanych z prewencją w rolnictwie indywidualnym 

udało się podjąć także dzięki zaangażowaniu najniższych jednostek samorządowych, 
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jakim są sołectwa. W konsekwencji takiej współpracy udało się zorganizować kilkanaście 

prelekcji, z których część zakończono konkursami. 

Do najczęściej wykorzystywanych form wspólnego działania jest uczestnictwo 

przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w targach pracy 

organizowanych przez samorządy terytorialne. Przykładem takiej współpracy mogą być 

XII Targach Pracy w Kłodzku, w których udział wzięli przedstawiciele kłodzkiego oddziału 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Targi zorganizowało 23 maja 2013r. 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku we współpracy z Powiatowym Urząd Pracy  

w Kłodzku, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu oraz Urzędem 

Miasta Kłodzko. Swoje oferty na targach zaprezentowało ponad 60 pracodawców  

z Polski, Czech i Niemiec. Nie zabrakło również jednostek szkoleniowych, agencji 

pośrednictwa pracy, szkół wyższych. Na stanowisku wrocławskiego OIP-u 

zainteresowani mogli uzyskać bezpłatne porady dotyczące prawnej ochrony pracy oraz 

technicznego jej bezpieczeństwa. Dużym zainteresowaniem cieszyły się inspekcyjne 

wydawnictwa. 

 
Zdjęcie 29. Jedną z najpopularniejszych form współpracy z samorządami jest uczestnictwo pracowników 

Okręgu w targach pracy organizowanych przez starostwa, urzędu miast i gmin 

Kierownik kłodzkiego oddziału OIP, wziął też udział, na zaproszenie starostwa  

w Ząbkowicach Śląskich, w spotkaniu organizowanym w ramach „Kampanii 

antyazbestowej na Dolnym Śląsku”, którą swym patronatem objął marszałek 

województwa dolnośląskiego. W programie seminarium poruszono zagadnienia m.in. 

oczyszczania kraju z azbestu oraz obowiązujące prawo w zakresie bezpiecznego 

użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, finansowanie usuwania 

wymiany wyrobów azbestowych na bezpieczne. Seminarium zakończono dyskusją.  
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Znaczną część współpracy stanowi przekazywanie przez urzędy, danych 

zebranych w ewidencji ludności, zbiorach danych PESEL czy ewidencji wydanych 

dowodów osobistych. 

Przykładem współdziałania z samorządem terytorialnym na poziomie roboczym, 

jest powołanie jednego z inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze do prac w Zespole Opiniowania Dokumentacji, który 

działa przy Staroście Bolesławieckim jako właściwym organie administracji 

architektoniczno-budowlanej. 

 

Samorząd zawodowy i gospodarczy  

Dzięki działalności organizacji i stowarzyszeń pracodawców, samorządu 

zawodowego i izb gospodarczych czy rzemieślniczych Inspekcji Pracy udaje się dotrzeć 

do szerokiego grona konkretnych, wytypowanych odbiorców, dla których 

przygotowywane są odpowiednie treści i przekazy prewencyjne i informacyjne. To także 

dzięki nim okręg może edukować młodzież uczącą się zawodu. Młodzi ludzie dopiero 

wkraczający na rynek pracy, to jedni z najważniejszych adresatów przedsięwzięć 

edukacyjnych organizowanych przez wrocławski okręg. 

Jednym ze stowarzyszeń, z którymi wrocławski Inspektorat współpracuje 

najczęściej i chyba najefektywniej jest Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów 

Budownictwa. Na jej zaproszenie przedstawiciele jeleniogórskiego oddziału Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wzięli udział w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym, 

które 4 kwietnia 2013r. zorganizowano w „Hotelu Pawłowski” w Zgorzelcu. Kierownik 

Oddziału wrocławskiego Inspektoratu w Jeleniej Górze oraz członek Dolnośląskiego 

Zespołu ds. Budownictwa przeprowadzili szkolenie dla członków Stowarzyszenia. 

Nadinspektorzy przedstawili biorącym udział w spotkaniu, najczęstsze przyczyny 

wypadków przy robotach budowlanych oraz najczęstsze nieprawidłowości stwierdzone 

podczas kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy na dolnośląskich budowach. 

Uczestnicy szkolenia mieli także możliwość zasięgnąć porady lub uczestniczyć  

w indywidualnych konsultacjach u specjalistów z naszego OIP, którzy rzetelnie 

odpowiadali na pytania inżynierów budownictwa oraz zapoznawali zebranych  

z wydawnictwami prewencyjnymi PIP. Natomiast 14 maja 2013r. nadinspektor 

Dolnośląskiego Zespołu ds. Budownictwa oraz starszy inspektor pracy uczestniczyli  

w seminarium zorganizowanym przez w Środzie Śląskiej przez tę organizacją.  

W spotkaniu udział wzięło około 50 osób. Szef zespołu wygłosił wykład na temat analizy 

stanu bezpieczeństwa na dolnośląskich budowach. W trakcie trwania seminarium 

inspektorzy udzielali porad prawnych oraz prowadzili dystrybucję materiałów 



Sprawozdanie z działalności w 2013 roku 

  
Strona 144 

 
  

prewencyjnych w dziedzinie budownictwa. Podobne spotkanie przeprowadzono w 

Strzelinie w dniu 24 maja 2013r. 

Przedstawicielami samorządu gospodarczego, z którymi często i chętnie 

współpracują przedstawiciele naszego Inspektoratu, są różnego rodzaju izby 

gospodarcze. Przykładem takiej współpracy jest seminarium „Zmiany w zakresie czasu 

pracy”, które 11 października 2013r. odbyło się w Sudeckiej Izbie Przemysłowo-

Handlowej w Świdnicy. Seminarium prowadzili inspektorzy pracy z wałbrzyskiego 

oddziału OIP Wrocław. Uczestniczyło w nim ponad 20 przedstawicieli pracodawców, 

którzy czynnie uczestniczyli w seminarium, zadając nurtujące ich pytania w zakresie 

wykładanej tematyki. 

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział  

w Wałbrzychu uczestniczyli w trzeciej edycji Dnia Przedsiębiorczości i Pracy w Świdnicy, 

zorganizowanej 20 czerwca 2013r. przez tę samą izbę przy współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Świdnicy. Początkujący przedsiębiorcy bądź bezrobotni, którzy 

rozważali założenie własnej firmy, mogli spotkać się z przedstawicielami instytucji  

i organizacji (w tym realizującym różnorodne programy wsparcia ze środków 

zewnętrznych) m.in.: Urzędu Miejskiego w Świdnicy, Izby Gospodarczej Województwa 

Kralovehradeckiego, Kancelarii Radcy Prawnego dr Pawła Bojarskiego, Społecznej 

Akademii Nauk Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy, Sudeckiego Stowarzyszenia 

Inicjatyw Gospodarczych, Europejskiej Służby Zatrudnienia EURES, Banku ING, 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego czy Państwowej Inspekcji 

Pracy właśnie. Zainteresowani mogli skorzystać z wykładów przygotowanych przez 

prelegentów, jak również z porad i konsultacji indywidualnych. Takich porad dotyczących 

prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy udzielały pracownice wałbrzyskiego 

oddziału OIP Wrocław. Uczestnikom imprezy zaprezentowano szeroką ofertę 

wydawniczą Państwowej Inspekcji Pracy.  

Jak już wspominano na wstępie tej części, dzięki współpracy z izbami 

rzemieślniczymi inspekcji pracy udaje się dotrzeć do dopiero wkraczających na rynek 

pracy młodych ludzi. Wiedzę na temat prawa pracy i jej technicznego bezpieczeństwa 

przekazuje się w ramach przygotowań do ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży 

zatrudnionej w rzemiośle. 9 kwietnia 2013r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby 

Rzemieślniczej we Wrocławiu odbył się XIII etap takiego właśnie regionalnego konkursu. 

Na pytania konkursowe z zakresu prawa pracy i bezpieczeństwa i higieny pracy 

odpowiadało w sumie 12 uczniów. Zwycięzców wyłaniała komisja konkursowa  

w składzie: Małgorzata Łagocka – zastępca okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu, 

Teresa Lis-Pieńkowska – dyrektor Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu, 

Anna Andrzejak z Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu oraz nadinspektor 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 145 

 
  

pracy Barbara Serafinowska, Jan Kamiński z Kuratorium Oświaty, Jerzy Cackowski  

z Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu. 

Następnego dnia, tj. 10 kwietnia 2013 roku odbył się kolejny konkurs regionalny, 

tym razem zorganizowany przez Izbę Rzemieślniczą i Małej Przedsiębiorczości  

w Świdnicy, do którego przystąpiło 16 uczestników.  

Ilustracją współpracy z izbami gospodarczymi może też być uczestnictwo zastępcy 

okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru w konferencji, którą 4 grudnia 2013r. 

zorganizowała Zachodnia Izba Gospodarcza we współpracy z PZU  

i Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu. Przedstawiciel kierownictwa OIP był 

jednym z prelegentów. Przedmiotem konferencji było ryzyko personalne w firmie - 

nawiązując do tego tematu przedstawiciel wrocławskiego inspektoratu mówił  

o konsekwencjach, kosztach i procedurach związanych z wypadkami przy pracy. 

Zastępcy okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru w spotkaniu towarzyszyły 

pracownice okręgu, które uczestnikom konferencji udzielały porad z zakresu prawnej 

ochrony pracy i jej technicznego bezpieczeństwa. 

Blisko z urzędem współpracującym samorządem zawodowym jest Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, którego oddziały 

wrocławski i jeleniogórski często biorą udział w imprezach promocyjno-prewencyjnych 

organizowanych przez OIP. Podobnie przedstawiciele Okręgu uczestniczą  

w przedsięwzięciach Stowarzyszenia. Tak też było po raz kolejny 4 października 2013r., 

w restauracji "Chata za wsią" w Mysłakowicach spotkali się pracownicy służb BHP 

stowarzyszeni w jeleniogórskim oddziale OSPSBHP. Jak zwykle do udziału w tym 

wydarzeniu zaproszono przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

Oddział w Jeleniej Górze. Szef tego oddziału, przedstawił zebranym ostatnie zmiany w 

prawie pracy, w tym dot. czasu pracy i bhp w energetyce, wypadków przy pracy oraz 

wielu innych zagadnień. Tradycyjnie też już zorganizowano punkt konsultacyjny, w 

którym specjaliści udzielali porad prawnych. Ponadto przekazano szereg ulotek i broszur 

PIP. Łącznie w spotkaniu wzięło udział około 100 osób. 

Wśród przykładów współpracy z samorządem zawodowym można natomiast 

wymienić konferencję, „Mobbing i dyskryminacja w środowisku pracy”, w której  

15 czerwca 2013r., na zaproszenie Naczelnej Rady Adwokackiej i Komisji Praw 

Człowieka działającej przy tej Radzie, udział wzięli przedstawiciele wrocławskiego 

Inspektoratu Pracy. O negatywnych zjawiskach, w salach Starej Giełdy we Wrocławiu, 

dyskutowali przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, organizacji antymobbingowych, 

instytucji kontrolnych i świata nauki, wśród których znaleźli się m.in. sędzia Sądu 

Najwyższego, przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prezes i wiceprezes 

Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz prezes Krajowego 
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Stowarzyszenia Antymobbingowego. Konferencja miała na celu uaktywnienie dyskusji, 

jak i wymianę poglądów środowiska prawniczego. Uczestnicy konferencji próbowali też 

znaleźć rozwiązanie jak skutecznie walczyć z mobbingiem i dyskryminacją w zakładzie 

pracy, dlatego do uczestnictwa w niej zaproszono zarówno do praktyków jak i teoretyków 

w tej dziedzinie. 

Wśród organizacji, z którymi na co dzień współpracuje OIP Wrocław są związki 

pracodawców. Współpraca ta przejawia się głównie w uczestnictwie przedstawicieli 

wrocławskiego inspektoratu w wydarzeniach organizowanych przez te organizacje. I tak 

na przykład doradca okręgowego inspektora pracy Marek Węgrzyn reprezentował nasz 

urząd między innymi na III Forum Rynku Pracy, które 21 i 22 marca 2013r. Związek 

Pracodawców Dolnego Śląska zorganizował w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” 

we Wrocławiu. Współorganizatorem forum i partnerem ZPDŚ w ponadnarodowym 

projekcie „Europejskie forum rynku pracy Dolnego Śląska” jest Bildungswerk der 

Sächsischen Wirtschaft GmbH. Przewodniczący Związku Pracodawców Dolnego Śląska 

Andrzej Kalisz, zapraszając przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu do udziału w konferencji, zapraszał jednocześnie do zapoznania się z ideą 

partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz rynku pracy. 

Także, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Lewiatan Henryka 

Bochniarz zaprosiła okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu do udziału w 

warsztatach dla przedstawicieli administracji z terenu województwa dolnośląskiego, 

mających na celu zwiększenie efektywności współpracy administracji i biznesu. W 

inauguracji warsztatów, które zorganizowano 12 marca 2013r. w Dolnośląskim Urzędzie 

Wojewódzkim, udział wziął doradca okręgowego inspektora pracy Marek Węgrzyn. W 

ramach tego wydarzenia odbyła się m.in. prezentacja rekomendacji działań w obszarze 

zwiększenia efektywności współpracy administracji i biznesu oraz dyskusja na temat 

relacji pomiędzy przedsiębiorcami i administracją, systemowego spojrzenia na te relacje i 

możliwości wyznaczenia kierunków konkretnych działań prowadzących do poprawy 

współdziałania obu środowisk.  

Ta sama organizacja 25 czerwca 2013r. zorganizowała na Zamku Książ  

w Wałbrzychu konferencję „Przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku, przedsiębiorcy w kraju - 

szanse i wyzwania”. W konferencji będącej elementem projektu „Poprawa wizerunku 

przedsiębiorców”, uczestniczył doradca okręgowego inspektora pracy Marek Węgrzyn, 

który miał możliwość wysłuchania prelekcji m.in. dr Jerzego Tutaja, członka zarządu 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, mówiącej o współpracy 

administracji samorządowej z biznesem z perspektywy władz województwa, czy też 

poznać wyniki badania „Polacy o przedsiębiorcach” i wnioski płynące z realizacji projektu 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 147 

 
  

„Poprawa wizerunku przedsiębiorców”, które przedstawił Paweł Kaczmarczyk - dyrektor 

Departamentu Rozwoju Organizacji Konfederacji Lewiatan. 

Natomiast na zaproszenie kanclerza Loży Dolnośląskiej Business Centre Club 

Marka Worona, doradca okręgowego inspektora pracy Marek Węgrzyn wziął udział  

w spotkaniu BCC, które odbyło się 18 czerwca 2013r. W trakcie tego spotkania 

dokonano podsumowania XI edycji konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny 

Przedsiębiorcy” oraz rozmawiano na temat wsparcia dla przedsiębiorców w okresie 

spowolnienia gospodarczego. O prawnych rozwiązaniach w tym zakresie opowiadał 

zebranym dyrektor loży, Krzysztof Mojzych, natomiast dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy we Wrocławiu Marzena Horbaczewska przedstawiła ofertę urzędu, także tę, 

mogącą stanowić wsparcie dla tych, którzy chcą prowadzić własny biznes. 

Uczestnicząc w spotkaniach organizowanych w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 

Kariery przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu nawiązali 

współpracę ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej 

Polskiej. W ramach tego projektu, który ma na celu inspirowanie ogólnopolskich  

i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego 

oraz wzmocnienie świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery 

każdego obywatela, inspektor pracy wałbrzyskiego oddziału OIP, poprowadziła 

prelekcję, skierowaną do młodzieży z Gimnazjum nr 2 oraz  

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bielawie, poświęconą wykonywaniu przez 

uczniów pracy dorywczej oraz pracy wakacyjnej. Podczas spotkania poruszono także 

kwestie praw i obowiązków pracodawców w stosunku do pracowników młodocianych 

oraz zagadnienia bezpieczeństwa wykonywania pracy. Uczniom rozdano ulotki „Moja 

pierwsza praca” wydane nakładem PIP. 

 

Ochotnicze i środowiskowe hufce pracy 

Organizacją, z którą współpraca układa się wręcz wzorcowo i to od wielu lat, są 

Ochotnicze Hufce Pracy. Ta państwowa jednostka, działająca przeciwko zawodowemu 

wykluczeniu młodzieży, to najlepszy partner w probezpiecznej edukacji młodzieży. To 

właśnie z Ochotniczymi Hufcami Pracy współorganizowana jest większość konkursów 

skierowana do młodzieży. 

Na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Wojewódzkim Komendantem 

Ochotniczego Hufca Pracy a Okręgowym Inspektorem Pracy we Wrocławiu, pracownicy 

Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Legnicy przeprowadzili w marcu 2013 r. cykl 6 

szkoleń dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w ramach eliminacji do konkursu 

wiedzy o bezpieczeństwie i higienie pracy pt. „Wiedza o zasadach bhp dla młodzieży 
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zatrudnionej w ramach OHP”. Przedmiotowe szkolenia, w których udział wzięło 245 

uczniów, przeprowadził specjalista w Oddziale OIP w Legnicy.  

Wychowawcy Ochotniczego Hufca Pracy w Ziębicach zorganizowali  

15 marca 2013r. spotkanie kierownika kłodzkiego oddziału Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu, z uczniami II i III klasy zasadniczej szkoły zawodowej Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach. Spotkanie to miało na celu zapoznanie 

młodych, wkraczających dopiero na rynek pracy pracowników z ich prawami  

i obowiązkami. Na spotkaniu tym inspektor opowiedział też uczniom o warunkach  

i zasadach uczestnictwa w wojewódzkim konkursie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa 

pracy dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP. Wizyta przedstawiciela inspekcji pracy 

była okazją do rozmowy na temat czasu pracy, wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych, 

ryzyka zawodowego a także o zakresie odpowiedzialności pracownika młodocianego. 

Kierownik kłodzkiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zwrócił też 

uczniom uwagę na konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz innych przepisów prawa pracy obowiązujących na terenie zatrudniających ich 

zakładów pracy. 

Konkurs, o przygotowaniach do którego wspominano powyżej, odbył się  

17 kwietnia 2013r. już po raz dziewiąty. 44 młodych ludzi sprawdziło swoją wiedzę 

rozwiązując test z zakresu prawa pracy oraz jej bezpieczeństwa i higieny. Udział w tym 

finale wzięli zdobywcy pierwszych i drugich miejsc regionalnych etapów konkursu. 

Organizatorami konkursu była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP, Okręgowy 

Inspektorat Pracy we Wrocławiu oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Oddział Regionalny we Wrocławiu. Patronat honorowy nad konkursem objął dolnośląski 

kurator oświaty oraz wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Czas oczekiwania na 

wyniki zagospodarowali uczestnikom konkursu doradcy Mobilnego Centrum Informacji 

Zawodowej we Wrocławiu, którzy uczyli młodzież aktywnego uczestnictwa na rynku 

pracy. Zwycięzcom i wyróżnionym wręczono nagrody, które już tradycyjnie, ufundowane 

zostały przez dyrektora KRUS Oddział Regionalny we Wrocławiu oraz dolnośląskiego 

kuratora oświaty we Wrocławiu. Pozostałym na pocieszenie wręczono drobne upominki i 

pamiątkowe dyplomy. Tradycją stały się też podziękowania za zaangażowanie dla 

opiekunów uczniów, którzy wygrali potyczkę o laur zwycięstwa. 

 

Inne instytucje i urzędy 

Prócz wyżej wspomnianych, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

współpracował w roku 2013 także z innymi instytucjami i organizacjami.  
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Przykładem takiej współpracy może być uczestnictwo w Akademickich Targach 

Pracy, które dwukrotnie w roku akademickim organizuje Fundacja Manus.  

8 i 9 października 2013r. targi te odbyły się już po raz dwudziesty.  

W wydarzeniu tym wzięli również udział przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu, którzy na zorganizowanym stoisku udzielali porad z zakresu prawa 

pracy i BHP oraz zachęcali odwiedzających do zapoznania się z treścią inspekcyjnych 

wydawnictw. 

W ramach kampanii informacyjnej „Zanim podejmiesz pracę” w dniu 15 maja 

2013r. na Politechnice Wrocławskiej oraz na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego odbyły się szkolenia poświęcone obowiązującym 

przepisom prawa pracy oraz specyfice zatrudnienia pracowniczego. Pracownicy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy wyjaśniali wszystkim zainteresowanym m.in. czym różni 

się umowa o pracę od umów cywilnych. Szkolenia, na których zarówno studenci, którzy 

już niedługo wchodzić będą na dość agresywny rynek pracy, jak i osoby będące już 

pracownikami, mogły dowiedzieć się też jakie prawa mają pracownicy, zorganizowano 

dzięki współpracy z Biurem Karier Politechniki Wrocławskiej z oraz Samorządem 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu współpracował także z Państwowym 

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tej współpracy okręgowy 

inspektor pracy we Wrocławiu, oraz nadinspektor sekcji ds. egzekucji  

i ZPChr spotkali się 14 czerwca 2013 r. z dyrektorem dolnośląskiego oddziału funduszu. 

Spotkanie przedstawicieli obu urzędów zorganizowano by omówić zasady współpracy  

i wzajemnej wymiany informacji, zgodnie z deklaracją w zawartą w dniu 7 maja 2013r. 

pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy oraz Prezesem Zarządu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania przedstawiciele 

obu instytucji doprecyzowali formy, obszary i zasady współpracy stron na szczeblu 

regionalnym. Do życia został powołany zespół roboczy, który na bieżąco będzie 

rozwiązywał problemy pojawiające się na styku obszarów działania współdziałających 

urzędów, koordynował wspólne działania kontrolne oraz podejmował przedsięwzięcia 

mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników obu instytucji. Jego członkowie 

będą w trybie roboczym wymieniali swe doświadczenia w zakresie doskonalenia metod 

kontroli oraz informacje o istniejących na Dolnym Śląsku problemach związanych z 

zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. 

W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu przeprowadzili 3 kontrole na wniosek Funduszu. O wynikach takiej samej 

liczby kontroli inspektorzy pracy powiadomili urząd. 
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Inne organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy 

Inne organy nadzoru i kontroli, w tym kontroli nad warunkami pracy, to instytucje,  

z którymi Okręgowy Inspektorat Pracy w swym codziennym funkcjonowaniu 

współpracuje najczęściej i w najszerszym zakresie. Współpraca dotyczyła problematyki 

będącej sferą działania w/w organów, jej formy były dostosowywane do potrzeb,  

a realizacja opierała się na zapisach porozumień zawartych tak na szczeblu centralnym, 

jak i okręgów. 

 

Wyszczególnienie 
Kontrole 
wspólne 

Kontrole na 
wniosek organu 

współdziałającego 

Zawiadomienie o 
wynikach kontroli 

prowadzonej 
samodzielnie przez 

OIP 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 0 3 24 

Urząd Dozoru Technicznego 2 0 63 

Prokuratura 0 8 24 

Policja 7 12 26 

Państwowa Straż Pożarna 1 3 8 

Inspekcja Ochrony Środowiska 0 4 7 

Państwowy Nadzór Budowlany 3 2 26 

Inspekcja Transportu Drogowego 0 0 3 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 0 1 0 

Urząd celny 0 6 1 

Urząd skarbowy 1 55 63 

Urząd Transportu Kolejowego 0 0 2 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 0 0 10 

Urząd pracy 0 39 25 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 0 20 157 

Urzędy górnicze 0 0 2 

Transportowy Dozór Techniczny 0 0 1 

Straż miejska 1 0 1 

Inne podmioty 6 10 26 

 

 

Wyjątkowo intensywna jest współpraca wrocławskiego inspektoratu z powiatowymi 

urzędami pracy. Urzędy te kierują do Inspekcji prośby o podjęcie działań kontrolnych 

mających na celu sprawdzenie zasadności przyznania bezrobotnym prawa do zasiłku  

w sytuacji, gdy działania wyjaśniające prowadzone przez PUP wskazują, iż bezrobotny  

w rzeczywistości podjął zatrudnienie. Natomiast inspektorzy pracy kierują do 

powiatowych urzędów pracy informacje o ujawnieniu zatrudnienia osób, które pozostają 

w rejestrach osób bezrobotnych. Ponadto, prowadząc kontrole z zakresu legalności 

zatrudnienia, inspektorzy pracy kierują do PUP zapytania o pozostawanie osób objętych 

kontrolą w rejestrach osób bezrobotnych. 
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Bez zakłóceń funkcjonuje współpraca, którą Okręgowy Inspektorat Pracy  

we Wrocławiu prowadzi z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy we Wrocławiu. 

Inspektorzy pracy kierują do Ośrodka zawiadomienia o uzasadnionych podejrzeniach  

w odniesieniu do profilaktycznych badań lekarskich pracowników i orzeczeń, które  

w konsekwencji tych badań zostały wydane. Każdorazowo DWOMP weryfikuje 

doniesienia inspektorów, przekazując im swoje ustalenia w sprawie. W ramach 

prowadzonej współpracy DWOMP stale uaktualnia wykaz zarejestrowanych lekarzy 

uprawnionych do prowadzenia badań profilaktycznych. Statystycy Ośrodka przesyłają 

także wszelkie informacje na temat pieczątek, numeru uprawnień czy ich zakresu. 

Realizując zapisy podpisanych porozumień centralnych i lokalnych 

współpracowano m.in. z Państwową Inspekcją Sanitarną, głównie w obszarze 

wzajemnego informowania o stwierdzonych naruszeniach prawa związanych  

z obowiązkiem zapewnienia higienicznych warunków pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy 

i Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Wrocławiu Dział 

Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego, na bieżąco informują się w zakresie 

postanowień i decyzji wydawanych w sprawach odstępstw od przepisów techniczno – 

budowlanych. Ścisłą współpracę odnotowuje się też w zakresie składanych przez 

pracodawców informacji o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach 

technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. 

Inspektorzy pracy dość szeroko informują właściwe Powiatowe Inspektoraty Sanitarne  

o stwierdzonych przypadkach niewłaściwego oznakowania produktów biobójczych, czy  

o braku aktualnych badań lekarskich przeprowadzanych dla celów sanitarno – 

epidemiologicznych. 

W ramach prowadzonej współpracy Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor 

Sanitarny we Wrocławiu wsparł inspektorat swoją wiedzą, prowadząc prelekcję na temat 

choroby z Lime podczas zorganizowanego przez OIP 21 listopada 2013r. seminarium 

„Ochrona zdrowia w miejscu pracy. Borelioza. Ograniczenie negatywnych skutków 

narażenia na szkodliwe czynniki środowiska pracy”. Wystąpienie to pozwoliło 

uczestnikom sympozjum na zapoznanie się z informacjami na temat boreliozy, 

stanowiącej główną chorobę zawodową drwali oraz procedurą postępowania w 

przypadku podejrzenia takiej choroby.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i jego delegatury to urząd, z którym 

współpraca opiera się na podstawie porozumienia pomiędzy Głównym Inspektem Pracy 

a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. Inspektorzy pracy w ramach realizacji 

tego porozumienia przekazują współpracującemu urzędowi zawiadomienia  

o ujawnionych w trakcie kontroli naruszeniach przepisów o ochronie środowiska.  
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Współpraca z Państwową Strażą Pożarną prowadzona w bieżącym roku 

sprawozdawczym opierała się o wzajemne powiadamianie o nieprawidłowościach 

stwierdzanych podczas kontroli prowadzonych przez obie strony. Te, przekazywane 

przez inspektorów pracy dotyczyły przede wszystkim braku oznakowania w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej czy niedrożności dróg ewakuacyjnych i pożarowych. 

Inspektorzy informowali także o niepoddaniu sprzętu pożarniczego aktualnym 

przeglądom sprawności technicznej i czynnościom konserwacyjnym. 

Współpraca pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu  

a Powiatowymi i Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego opiera się  

o porozumienie zawarte przez OIP i DWINB w 2003 roku. W ramach tego porozumienia 

inspektorzy pracy powiadamiają właściwe terytorialnie organy nadzoru m.in. o: 

 użytkowaniu obiektów budowlanych bez wymaganego pozwolenia nadzoru 

budowlanego,  

 braku zezwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu, 

 braku książki obiektu budowlanego, 

 braku dokumentów potwierdzających fakt przeprowadzenia okresowej kontroli 

obiektu, 

 rozpoczęciu plac budowlanych bez uprawomocnienia się decyzji pozwolenia na 

budowę, 

 prowadzeniu prac rozbiórkowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu 

otoczenia i bez zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych,  

a także innych nieprawidłowości objętych właściwością rzeczową tego urzędu. 

Porozumienie zawarte pomiędzy głównym inspektorem pracy a prezesem Urzędu 

Dozoru Technicznego w sprawie zasad współdziałania stanowi podstawę do 

zawiadamiania dyrektorów oddziałów UDT o ujawnianych w trakcie kontroli naruszeniach 

przepisów dotyczących urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.  

Zastępca okręgowego inspektora pracy, kierownik jeleniogórskiego oddziału OIP 

Wrocław a także inspektorzy z zespołu ds. przemysłu elektromaszynowego i nadzoru 

rynku oraz inspektorzy pracy z Oddziału wrocławskiego inspektoratu w Jeleniej Górze 

spotkali się 4 marca 2013r. z inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w 

Wałbrzychu, z jego dyrektorem, Jerzym Saczko na czele. Spotkanie miało charakter 

roboczy. Jego głównym celem wymiana informacji i omówienie dotychczasowej 

współpracy. Obie strony przedstawiły trudności w zapewnieniu prawidłowej eksploatacji 

urządzeń poddozorowych w zakładach pracy oraz bezpieczeństwa pracy przy 

użytkowaniu tych urządzeń. Ze strony inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego 

szczególna uwaga została zwrócona na instrukcje obsługi, uprawnienia obsługujących i 
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konserwatorów oraz decyzje dopuszczające do eksploatacji z zapisami dotyczącymi 

spełnienia minimalnych wymagań. Inspektorzy pracy wskazywali natomiast, na brak 

możliwości wydania przez nich nakazu wstrzymania eksploatacji urządzenia przy braku 

decyzji UDT zezwalającej na jego użytkowanie oraz na potrzebę szybkiego 

podejmowania przez UDT działań na wniosek inspektorów pracy, gdy ci stwierdzą 

nieprawidłowości przy eksploatacji urządzeń poddozorowych podczas czynności 

kontrolnych prowadzonych na budowach. Obie strony zobowiązały się nie tylko do 

bieżącego przekazywania informacji w zakresie stwierdzanych podczas kontroli 

nieprawidłowości przy eksploatacji urządzeń poddozorowych, ale także do telefonicznej 

wymiany spostrzeżeń i dokonywanie ustaleń w tym zakresie. 

Pracownicy dolnośląskich oddziałów UDT biorą czynny udział w organizowanych 

przez wrocławską Inspekcję seminariach dotyczących minimalnych i zasadniczych 

wymagań dla maszyn i urządzeń. Jedno z takich spotkań Okręgowy Inspektorat Pracy 

we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu zorganizował 27 czerwca 2013r. Seminarium 

„Wymagania minimalne dla maszyn i urządzeń technicznych do obróbki drewna", które  

w ramach prowadzonej działalności prewencyjnej przygotowała koordynator tematu z 

wałbrzyskiego oddziału OIP Wrocław, skierowane było do pracodawców, którzy podejmą 

się działań dostosowujących użytkowane maszyny do minimalnych wymagań 

technicznych, a także dla pracowników zajmujących się bezpieczeństwem i higieną 

pracy, członków zespołów przygotowujących dokumentację oceny ryzyka zawodowego, 

członków zespołów powypadkowych, organizacji związkowych, oraz społecznych 

inspektorów pracy. Swoją wiedzą i fachowością podzielił się z uczestnikami seminarium 

starszy inspektor pracy Maciej Kiczak. Przedsięwzięcie to wsparli także przedstawiciele 

Urzędu Dozoru Technicznego Oddziału w Wałbrzychu, którzy zaprezentowali wykład 

„Ocena spełnienia minimalnych wymagań na przykładzie suwnic, wciągników oraz 

wciągarek”. 

 

Zdjęcie 30. Spotkania robocze z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego są najlepszą okazją do wymiany 
doświadczeń i dyskusji na temat koniecznych zmian w zakresie i sposobach współdziałania 
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Inspektorzy dozoru technicznego współpracują   też z inspektorami pracy 

prowadzącymi kontrole badające przyczyny wypadków, do których doszło podczas 

użytkowania maszyn bądź urządzeń poddozorowych. Z uwagi na fakt, iż bardzo niewielu 

pracodawców wypełnia obowiązek zawiadamiania UDT o zaistnieniu takiego wypadku, 

inspektorzy pracy na bieżąco, w ramach kontaktów roboczych, przekazują urzędowi 

niezbędne informacje na temat zdarzeń, które powinny być przedmiotem ich badania 

przez UDT. 

Kierownictwo okręgowego inspektoratu pracy we Wrocławiu wraz z jednym z 

nadinspektorów spotkali się 30 lipca 2013r. z dyrektorem Oddziału Urzędu Transportu 

Kolejowego. W czasie spotkania omówiono sposób realizacji postanowień zawartych w 

porozumieniu w sprawie współdziałania PIP i UTK, zawartego 30.11.2011r. pomiędzy 

Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego. 

Przedstawiciele obu urzędów rozmawiali o planowanych wspólnych przedsięwzięciach w 

zakresie wymiany doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego. W 

konsekwencji tych rozmów zaplanowane zostało szkolenie przedstawicieli obu instytucji. 

Dokonano również uzgodnień i wskazania osób odpowiedzialnych za bieżącą realizację 

przedmiotowego porozumienia, m.in. poprzez uczestnictwo w spotkaniach tzw. „grupy 

roboczej”. W trakcie spotkania omówiono zagadnienie czasu pracy maszynistów w 

kontekście dotychczas napotykanych utrudnień w prowadzeniu kontroli w tym zakresie 

oraz planowanych prac legislacyjnych w resorcie kolejnictwa. 

Współpraca pomiędzy Okręgowym Urzędem Górniczym we Wrocławiu  

a Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu to przede wszystkim współdziałanie  

w ramach Dolnośląskiej Komisji ds. Górnictwa, działającej jako organ doradczy  

i opiniodawczy przy Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu. Na posiedzeniach 

Komisji omawiane są problemy zabezpieczenia bhp w dolnośląskich kopalniach, a także 

wypadki, które mają miejsce w zakładach górniczych. Inspektorzy wyznaczeni do kontroli 

w takich zakładach, na bieżąco przekazują OUG informacje na temat stwierdzonych 

uchybień. Takie posiedzenie odbyło się na przykład 14 listopada 2013r., w siedzibie 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Otworzył je i przywitał wszystkich 

obecnych Tomasz Gdowski – Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu. Jako pierwsza 

głos zabrała nadispektor pracy i omówiła zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa pracy 

w górnictwie podziemnym przy pracach związanych z eksploatacją wozu kotwiącego w 

zakładach górniczych. Następnie główny inżynier BHP w Centrali KGHM PM S.A. oraz 

ZSIP ZG „Rudna” wygłosili referaty nt. „Oceny stanu podstawowych elementów kultury 

bezpieczeństwa pracy załóg oddziałów KGHM Polska Miedź S.A.” oraz „Kwalifikacji 

pracowników zatrudnionych do obsługi konserwacji i naprawy instalacji elektrycznych  

w samojezdnych maszynach górniczych”. Po zakończeniu wystąpień, osoby 
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zgromadzone na posiedzeniu rozpoczęły dyskusję, w czasie której ustalono również 

tematy, które będą przedmiotem następnego posiedzenia Dolnośląskiej Komisji  

ds. Górnictwa 

Okręgowy inspektor pracy we Wrocławiu Tomasz Gdowski, zastępca okręgowego 

inspektora pracy ds. nadzoru Zbigniew Kołodyński oraz nadinspektor Jolanta Kowalska 

19 lipca 2013r. spotkali się z dyrektorem Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu 

Robertem Podolskim oraz jego zastępcami. Spotkanie przedstawicieli obu urzędów 

miało na celu omówienie sposobu realizacji postanowień zawartych w porozumieniu z 

dnia 26 lutego 2013r., zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Pracy a Prezesem 

Wyższego Urzędu Górniczego w sprawie zasad współdziałania Państwowej Inspekcji 

Pracy z organami nadzoru górniczego. W czasie spotkania w szczególności omówiono 

kwestię wzajemnego powiadamiania organów o swoich działaniach oraz planowanych 

wspólnych przedsięwzięciach w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w górnictwie 

odkrywkowym. Uzgodniono również zakres przedmiotowy najbliższego szkolenia dla 

społecznych inspektorów pracy organizowanego przez Okręgowy Urząd Górniczy we 

Wrocławiu, przy udziale przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. 

Współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Okręgowy Inspektorat Pracy 

we Wrocławiu prowadzi w oparciu o krajowe porozumienie. Z przykrością należy 

stwierdzić, iż w miarę wzrostu spraw przekazywanych do ZUS przez inspektorów pracy 

naszego OIP maleje liczba uzyskiwanych odpowiedzi o ewentualnie podjętych 

działaniach bądź w ogóle w sprawie. Przedstawiciele obu urzędów spotkali się  

28 i 29 listopada 2013r. na wspólnym roboczym spotkaniu, w którym udział wzięli także 

przedstawiciele prokuratury i Wydziału ds. Walki z Przestępczością Gospodarcza 

wrocławskiej policji. Spotkanie związane jest z postępowaniem prokuratorskim 

prowadzonym w sprawie jednego z wrocławskich przedsiębiorców, któremu postawiono 

m.in. zarzut uporczywego łamania praw pracowniczych oraz nieodprowadzania 

wymaganych prawem danin publiczno-prawnych. Wśród zaległości pracodawcy znalazły 

się np. składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, które wynoszą ponad 60 milionów 

złotych. 

Na bieżąco Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje naszemu inspektoratowi 

zbiorcze dane statystyczne dotyczące wypłaconych jednorazowych odszkodowań  

z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych finansowanych z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy  

i chorób zawodowych wypłaconych osobom prowadzącym pozarolniczą działalność 

gospodarczą. 

Do przykładowych informacji, które w ramach współpracy są przekazywane 

właściwemu oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należą informacje na temat 

stwierdzonych przypadków wypłacania pracownikom nieoskładkowanych należności  
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z tytułu podróży służbowych w sytuacjach, gdy w ogóle nie może być mowy o prawie do 

takich świadczeń. Oddziałom ZUS przekazywane są również informacje związane  

z podawaniem przez pracodawców nieprawidłowych danych do ustalania składki na 

ubezpieczenie wypadkowe bądź braku potwierdzeń wypłaty należnego wynagrodzenia, 

co może wiązać się z nieodprowadzeniem należnych składek na ubezpieczenie 

społeczne. 

Jako przykład współpracy można wskazać uczestnictwo inspektorów pracy  

w organizowanych już po raz drugi „Dniach Ubezpieczonego”, które odbyły się w dniach 

7-11 października 2013r. w jednostkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej 

Polsce. W ramach tych działań Oddział ZUS w Wałbrzychu zaprosił Okręgowy 

Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu do uczestnictwa w tym 

przedsięwzięciu. Odpowiadając na zaproszenie, 10 października 2013r. zorganizowano 

spotkanie z inspektorem pracy, który tłumaczył zebranym podstawowe prawa i obowiązki 

pracowników oraz wskazywał, gdzie można szukać pomocy, w przypadku łamania tych 

praw. W kolejnym zaś dniu przedstawiciele wałbrzyskiego oddziału OIP pełnili dyżur 

doradców w zakresie poradnictwa prawnego i technicznego. 

Współpraca pomiędzy obiema instytucjami nie zawsze jest efektem podpisanych 

porozumień, lecz zostaje wymuszona poprzez obowiązujące prawo. Tak jest m.in.  

w przypadku wniosków składanych przez inspektorów pracy o podwyższenie składki na 

ubezpieczenie wypadkowe. W tym roku wrocławscy inspektorzy złożyli 6 takich 

wniosków. 

Najszerzej wspierającym inspekcyjne przedsięwzięcia promocyjno-edukacyjne, jest 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tylko dzięki jej środkom  

i zaangażowaniu pracowników, radcy i inspektorzy Sekcji ds. Rolnictwa wrocławskiego 

OIP mogą trafić ze swymi działaniami, do tak szerokiej liczby rolników oraz dzieci  

i młodzieży wiejskiej. Prawie wszystkie prelekcje i konkursy prowadzone przez naszych 

pracowników współorganizowane są z właściwymi biurami terenowymi KRUS. Obie 

instytucje współdziałają również bardzo ściśle przy sztandarowym konkursie dla 

rolników, czyli konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W ramach prac komisji 

konkursowych prowadzone są wspólne wizytacje zgłoszonych do konkursu gospodarstw. 

Okręgowy Inspektorat Pracy prowadzi również współpracę z Urzędami Kontroli 

Skarbowej i Urzędami Skarbowymi. Urzędy te przesyłają, zgodnie z właściwością 

rzeczową, otrzymywane skargi informujące o nieprawidłowościach, w szczególności  

w zakresie wypłaty wynagrodzenia. Okręgowy Inspektorat Pracy podejmował też 

niejednokrotnie czynności kontrolne na wniosek któregoś z tych urzędów. 

Zawiadomieniami najczęściej przekazywanymi do urzędów skarbowych czy urzędu 

kontroli skarbowej są powzięte w wyniku czynności kontrolnych informacje  

o stwierdzonych przypadkach pobierania wyższego wynagrodzenia niż wykazane  
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w umowach o pracę i listach płac, co rodzi uzasadnione podejrzenie obejścia prawa 

celem zmniejszenia zobowiązań należnych organom podatkowym. 

Niestety – podobnie jak w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 

inspektorzy pracy wyjątkowo rzadko otrzymują informację zwrotną w sprawach objętych 

powiadomieniem. 

Natomiast jako wręcz idealną należy określić współpracę Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu z funkcjonariuszami Łużyckiego Oddziału Straży 

Granicznej. W bieżącym roku sprawozdawczym Okręg miał jeszcze sposobność 

współpracować z Sudeckim Oddziałem SG, jednakże w wyniku przekształceń, które 

miały miejsce w tej służbie, wspomniany oddział został zlikwidowany, a jego zadania 

przejął właśnie oddział łużycki. Strony nasze dokonały oczywiście niezbędnych zmian  

w obowiązującym porozumieniu o współpracy.  

Wyposażenie oraz metody działania Straży Granicznej pozwalają na 

zdecydowanie efektywniejsze i sprawniejsze prowadzenie kontroli legalności 

zatrudnienia cudzoziemców. Bez takiej współpracy czynności o tym charakterze byłyby 

nierzadko w ogóle niemożliwe do przeprowadzenia.  

Wspólne działania OIP Wrocław i Straży Granicznej to także udział inspektorów 

pracy w szkoleniach z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, tak w charakterze 

słuchaczy, jak i wykładowców. Przykładem ilustrującą ten rodzaj współdziałania może 

być udział inspektorów w warsztatach, które w dniach od 8 do 10 maja 2013r. SG 

zorganizowała w Szklarskiej Porębie. Przedmiotem tych warsztatów była wymiana 

doświadczeń w zakresie form i metod zwalczania oraz przeciwdziałania nielegalnej 

migracji i zatrudnianiu cudzoziemców na terytorium RP. W warsztatach – poza 

inspektorami z OIP we Wrocławiu – udział wzięli także przedstawiciele z Okręgowych 

Inspektoratów Pracy w Opolu, Poznaniu, Katowicach i Zielonej Górze, a także urzędów 

wojewódzkich z Wrocławia, Opola, Katowic, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, sądu 

rejonowego w Zgorzelcu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lubaniu oraz 

funkcjonariusze Nadodrzańskiego, Sudeckiego, Śląskiego i Karpackiego Oddziału Straży 

Granicznej i Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Celem 

warsztatów była wymiana doświadczeń pomiędzy Strażą Graniczną oraz instytucjami 

współdziałającymi w zakresie form i metod przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz 

zatrudnianiu cudzoziemców na terytorium Polski. Drugiego dnia warsztatów wrocławscy 

inspektorzy poprowadzili dyskusję, w której aktywnie uczestniczyli inspektorzy pracy z 

pozostałych okręgów, na temat kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na 

terytorium RP realizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, z uwzględnieniem 

problemów i najciekawszych przypadków, w tym zwłaszcza przypadków kontroli 

powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
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naszego kraju (z zastosowaniem tzw. ustawy sanacyjnej z dnia 15 czerwca 2012r.) oraz 

współdziałania organów w celu zwalczania nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców. 

Ważną dla inspektorów pracy jest współpraca realizowana z jednostkami policji. 

Dzięki wypracowanym standardom współdziałania, a także zawartym porozumieniom, 

inspektorzy mogą liczyć na wparcie policji podczas kontroli trudnych. Także materiały 

zebrane przez policję na miejscach wypadków przy pracy, stają się niejednokrotnie 

bardzo cennym źródłem informacji podczas badania przyczyn i okoliczności tych 

zdarzeń. Wydaje się jednak, iż najcenniejszą formą współpracy to współdziałanie na 

poziomie codziennych działań operacyjnych. Znaczna część informacji  

o zaistnieniu wypadków przy pracy, którą inspektorzy pracy otrzymują to ta, która 

pochodzi od oficerów dyżurnych policji. 

Policyjne komisariaty zwracają się do OIP najczęściej z wnioskiem o udostępnienie 

dokumentacji z postępowań związanych z badaniem przyczyn i okoliczności zaistniałych 

wypadków przy pracy. 

Podstawą podejmowania wspólnych działań OIP i prokuratury jest porozumienie 

zawarte w dniu 02.11.1995 r. między Okręgowym Inspektorem Pracy we Wrocławiu  

i Dolnośląskim Prokuratorem Wojewódzkim w sprawie zasad współdziałania 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu i Prokuratury Wojewódzkiej  

we Wrocławiu oraz porozumienie między Głównym Inspektorem Pracy i Prokuratorem 

Krajowym z dnia 04.12.2003 r. w sprawie współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy  

i Prokuratury Rzeczpospolitej Polskiej.  

Dobrze funkcjonująca współpraca z prokuraturami umożliwia inspektorom 

otrzymywanie ekspertyz, wyników badań takich jak sekcje zwłok, które niezbędne są do 

prowadzenia postępowań powypadkowych. Oczywiście działanie takie jest obustronne  

i inspektorzy pracy przekazują prokuratorom ustalenia dokonane w trakcie badania 

przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy.  

W ramach współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu  

z Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu 12 listopada 2013r., w siedzibie Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu odbyło się szkolenie w zakresie sporządzania 

zawiadomień do prokuratury w sprawach uzasadnionego podejrzenia popełnienia 

przestępstwa. Szkolenie przeznaczone było dla kierowników oddziałów  

i nadinspektorów-koordynatorów zespołów i sekcji, a przeprowadziła je Naczelnik 

Wydziału I Organizacyjnego Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Wszystkich 

obecnych przywitał okręgowy inspektor pracy wraz z zastępcą okręgowego inspektora 

pracy ds. prawno-organizacyjnych. Spotkanie miało ponadto na celu omówienie 

bieżących potrzeb i problemów związanych ze sporządzaniem zawiadomień do 

prokuratury w sprawach podejrzenia popełnienia przestępstwa. 
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2. Współpraca międzynarodowa 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu nie inicjował w roku 2013 żadnych 

działań związanych z kontaktami z organami nadzoru nad warunkami pracy z innych 

krajów.  

Natomiast inspektorzy pracy sekcji ds. kontroli legalności zatrudnienia 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, wzięli udział w konferencji „Dumping 

socjalny i mobilne zatrudnienie - państwowe kontrole i sankcje w Polsce, Czechach i 

Niemczech”. Konferencję, która 7 maja 2013r. odbyła się w niemieckim Bautzen, 

zorganizowały niemieckie związki zawodowe DGB Region Saksonia przy udziale NSZZ 

Solidarność Jelenia Góra i EURES-TriRegio i wsparciu Unii Europejskiej. Główną 

tematyką konferencji były kwestie niewypłacania wynagrodzeń, nieodprowadzania 

składek na ubezpieczenia społeczne i wypłacania stawek poniżej płacy minimalnej. 

Szczególną uwagą EURES TriRegio objęci są pracownicy mobilni  

i transgraniczni i także podczas tej konferencji koncentrowano się na problemach tych 

grup pracowniczych. Podczas konferencji przedstawiciele właściwych instytucji –  

w  Niemczech w szczególności Urzędu Celnego, w Polsce i Czechach Inspekcji Pracy – 

wspólnie ze związkami zawodowymi i pracownikami służb zatrudnienia dyskutowali na 

temat „możliwości i granic państwowej kontroli oraz różnicy między obowiązującym 

prawem a bezprawiem”. O polskich doświadczeniach mówili właśnie przedstawiciele 

wrocławskiego inspektoratu.  

W trakcie dyskusji panelowej zostały sformułowane postulaty, które złożone 

zostaną na ręce niemieckich polityków. W konferencji uczestniczyło około 60 osób  

z Niemiec, Czech oraz Polski. Organizatorzy zapewnili bieżące symultaniczne 

tłumaczenie wszystkich wypowiedzi podczas całości konferencji na trzy języki narodowe: 

niemiecki, polski i czeski. 

Zaś starsza inspektor pracy wzięła udział w sektorowych warsztatach 

transgranicznych dotyczących delegowania pracowników do czasowego świadczenia 

pracy na terenie UE w sektorze rolniczym organizowanych jako  element projektu: 

„Delegowanie pracowników. Usprawnienie współpracy między partnerami społecznymi i 

organami administracji publicznej”, które odbyły się 25 – 27 lutego 2013r.  

w Lizbonie. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele administracji odpowiedzialnej za 

nadzór i kontrole warunków pracy, w tym pracowników delegowanych, przedstawiciele 

partnerów społecznych (związków zawodowych i organizacji pozarządowych) oraz 

środowisk akademickich. Kraje członkowskie biorące udział w projekcie to: Bułgaria, 

Francja, Polska, Portugalia, Rumunia. W czasie warsztatów została omówiona tematyka 

związana z zasadami informowania pracowników oraz pracodawców odnośnie 

warunków zatrudnienia na terenie UE. Praca w grupach umożliwiła uczestnikom 
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wymianę poglądów i doświadczeń o sposobach zwiększania dostępu do informacji 

pracowników i przedsiębiorców przed podjęciem pracy za granicą. Przedstawiciele 

poszczególnych krajów uczestniczących w warsztatach, przedstawili zagadnienia 

związane z nadzorem i kontrolą miejsc pracy w sektorze drzewnym, rolniczym, pracy 

tymczasowej oraz zagadnienia związane z wymianą informacji w ramach działalności 

biur łącznikowych. 

Na przełomie września i października 2013r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy 

we Wrocławiu gościł Zespół Oceniający SLIC. Inspektorzy SLIC uczestniczyli w dwóch 

kontrolach wrocławskich inspektorów prowadzonych w związku z realizacją tematów 

kontrolnych, brali udział w spotkaniach, na których na bieżąco omawiano 

przeprowadzone kontrole, problemy występujące w ich trakcie oraz podczas których 

przedstawiono wizytującym podstawy działania wrocławskiego inspektoratu, jego 

strukturę organizacyjną a także ogólne zasady działania i prowadzenia postępowania 

kontrolnego przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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VIII. Podsumowanie i wnioski 
 

W 2013 r. działalność Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

ukierunkowana była przede wszystkim na realizację zadań i obowiązków wynikających  

z ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, w tym prowadzono 

czynności kontrolno – nadzorcze, dotyczące przestrzegania u pracodawców prawa 

pracy. Realizowano również zadania prewencyjne i promocyjne, mające na celu 

poprawę stanu przestrzegania prawa pracy. Oprócz przedstawionych wyżej działań, 

prowadzone były również kontrole legalności zatrudnienia, w zakresie określonym  

w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

w ustawie z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ostatnich latach 

zobowiązano również Państwową Inspekcję Pracy do sprawowania kontroli i nadzoru 

zagadnień unormowanych w innych ustawach, w tym w ustawie o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych, w ustawie o europejskich radach zakładowych, w ustawie  

o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, w ustawie  

o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, w ustawie  

o spółdzielni europejskiej, w ustawie o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej  

w wyniku transgranicznego połączenia się spółek oraz w ustawie o systemie oceny 

zgodności. Zadania określone we wskazanych wyżej ustawach, w tym w szczególności 

potrzeba sprawowania kontroli i nadzoru legalności zatrudnienia obywateli polskich, oraz 

legalnego zatrudniania cudzoziemców, w dużej mierze wpłynęła na realizację zadań 

związanych ze sprawowaniem kontroli i nadzoru przestrzegania przez pracodawców 

przepisów prawa pracy. Ze zrealizowanych zadań wynika, że w roku sprawozdawczym, 

z ogólnej liczby 8.231 przeprowadzonych kontroli, 2.439 kontroli przeprowadzono  

w zakresie legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej, w tym 

legalności zatrudniania cudzoziemców, co stanowi ponad 33 % wszystkich kontroli 

przeprowadzonych w 2013 r. 

 

 Przy udzielaniu porad prawnych oraz w związku z prowadzonymi kontrolami, 

związanymi z rozpatrywaniem skarg i wniosków, pracownicy naszego Urzędu 

zaobserwowali pogłębiające się niekorzystne zjawiska w zakresie sposobu i zasad 

zatrudnia pracowników i osób wykonujących pracę zarobkową. We wcześniejszych 

latach pracodawcy odchodzili od zatrudniania pracowników na podstawie umów, 

zawieranych na czas nieokreślony, zastępując je umowami zawieranymi na czas 

określony, niekiedy na okresy wieloletnie. Ostatnio, szczególnie w 2013 r., 

zaobserwowano, że pracodawcy oraz inne podmioty (przede wszystkim, w sferze handlu 
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i usług) coraz częściej odstępują o zatrudniania pracowników na podstawie umowy  

o pracę, zatrudniając osoby do pracy najemnej na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Z informacji, jakie docierają do nas wynika, że przyczyną pogłębiania się 

przedstawionego zjawiska jest brak stabilności w prowadzeniu działalności (brak 

zapotrzebowania na usługi i towary) co powoduje zmniejszanie się dochodów 

przedsiębiorców. W omawianej grupie przedsiębiorców dochodzi coraz częściej do 

zaprzestania prowadzenia działalności. 

 

 Oprócz przedstawionych wyżej przykładów ucieczki od zawierania  

z pracownikami umów o pracę z powodu istniejącego kryzysu, zaobserwowano również 

zjawiska niepokojące z punktu widzenia społecznego. Niektórzy przedsiębiorcy, 

wykorzystując obowiązujące przepisy, zawarte w ustawie o systemie ubezpieczeń 

społecznych, tworzą grupy przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo, w których 

zatrudniają w 2 lub więcej podmiotach tych samych pracowników, odprowadzając składki 

na ubezpieczenia społeczne tylko z jednego tytułu ubezpieczeń (tego, który powstał 

najwcześniej). W efekcie, osoby na umowy - zlecenia zatrudniane są najpierw na niską 

kwotę, określoną w tej umowie cywilnoprawnej, od których to kwot odprowadza się 

obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Po zawarciu ww. umów, te same 

osoby zatrudniane są w innych podmiotach (powiązanych kapitałowo) na inne umowy – 

zlecenia i od tych umów (najczęściej kwotowo dużo wyższych niż pierwsze umowy) nie 

odprowadza się już składek, wynikających z systemu ubezpieczeń społecznych. 

W obrębie naszego Okręgu, obserwujemy prowadzenie działalności przez podmioty, 

które zatrudniają po kilka tysięcy osób na umowach cywilnoprawnych przy 

jednoczesnym zatrudnieniu pojedynczych pracowników. Przykładowo podmiot 

prowadzący działalność we Wrocławiu zatrudnia ponad 8.500 osób na umowach 

cywilnoprawnych przy jednoczesnym zatrudnieniu 2 pracowników na umowę o pracę. 

Inny podmiot prowadzący działalność, również we Wrocławiu, zatrudnia ponad 4.500 

osób na umowach cywilnoprawnych przy jednoczesnym niezatrudnianiu pracowników  

w ramach stosunku pracy. 

 

 Dążenie niektórych przedsiębiorców do ograniczenia kosztów prowadzonej 

działalności gospodarczej zostało wykorzystane przez grupę podmiotów należących do 1 

osoby, które pod pozorem prowadzenia działalności, w zakresie pośrednictwa pracy, 

oferowały pracodawcom zmniejszenie kosztów pracy, zwykle o 40 % ich wysokości. Po 

dokonaniu uzgodnień, pomiędzy pracodawcą zatrudniającym pracowników i podmiotem 

oferującym zmniejszenie kosztów, dochodziło do formalnego przejęcia pracowników 

przez podmiot oferujący zmniejszenie kosztów, na postawie art. 231 Kodeksu pracy. 

Nowy pracodawca przejmował na siebie obowiązki związane z obsługą finansową, 
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natomiast pracownicy w dalszym ciągu świadczyli pracę na rzecz dotychczasowego 

pracodawcy. W ramach zadeklarowanych obowiązków „nowy pracodawca”, miał 

wypłacać pracowniom wynagrodzenia netto i jednocześnie odprowadzać do ZUS składki 

na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz zaliczki na podatek dochodowy. Po 

podpisaniu stosownych umów i przejęciu pracowników, podmiot przejmujący wypłacał 

pracownikom stosowne pensje. Nie odprowadzano jednak składek do ZUS na 

ubezpieczenia społeczne, pomimo składania deklaracji RMUA. Nie odprowadzano 

również zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników. Należy tu 

zaznaczyć, że nie odprowadzano wymienionych należności, pomimo otrzymywania 

środków na te cele od podmiotów, u których pracownicy świadczyli pracę. W związku 

z ujawnionym procederem prokuratura prowadzi postępowanie, w ramach którego 

zatrzymano 11 osób. W stosunku do 6 z tych osób, sąd zastosował środek 

zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.  

W omawianej sprawie toczyło się, między innym, na wniosek Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie postępowanie przed Sądem Okręgowym 

w Olsztynie, który w wyroku z dnia 7 października 2013 r. (sygn. akt IV U 1066/13) 

stwierdził między innymi, cyt.: „ (…) nie tylko nie doszło do przejęcia pracowników (…) 

ale również wszystkie czynności z tym związane były czynnościami pozornymi…”. 

Przedstawione ustalenia Sądu świadczą o uznaniu nieprzerwanego zatrudnienia 

pracowników u pracodawców, u których faktycznie świadczyli pracę, wskazując na 

pozorność działania w zakresie regulacji dotyczącej art. 231 Kodeksu pracy. 

 

 Drugim niepokojącym zjawiskiem zaobserwowanym w roku sprawozdawczym, to 

agresja i poczucie bezkarności osób fizycznych, prowadzących działalność lub 

reprezentujących podmioty gospodarcze. Tego typu zachowania występowały zawsze,  

z tym, że w roku sprawozdawczym omawiane zjawisko pojawiło się w dużo większej 

skali. Powyższe dotyczy przede wszystkim małych firm, prowadzących różnego typu 

działalność usługową, najczęściej z siedzibą w mieszkaniach prywatnych. Do tego typu 

przedsiębiorców inspektorzy pracy nie mają często dostępu z różnych przyczyn. 

Z zachowań przedstawicieli wskazanych firm wynika, że głównym celem ograniczenia 

możliwości poddania się kontroli jest dążenie do nieujawnienia przez organ kontroli 

naruszeń prawa. Omawiane firmy zatrudniają pojedynczych pracowników lub osoby na 

umowach cywilnoprawnych, oraz często osoby bez żadnych umów, potwierdzanych na 

piśmie i jednocześnie bez zgłoszenia tych osób do ubezpieczeń społecznych. To w tego 

typu firmach najczęściej dochodzi do wyrzucania z pracy osób świadczących pracę na 

innej podstawie niż stosunek pracy i najczęściej bez wypłacania należności za 

wykonywaną pracę. Omawiana grupa przedsiębiorców stosuje różne metody wpływania 

na podejmujących pracy, bez zawarcia umowy o pracę. Między innymi obiecuje się 
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osobom mającym zamiar podjąć pracę, że po sprawdzeniu przydatności do pracy będzie 

zawarta z nimi umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna, że najpierw osoby nowo 

zatrudniane muszą wykonywać bezpłatnie pracę, w ramach stażu lub przyuczenia do 

wykonywania określonej pracy. Dopiero po niezbędnym okresie, podmiot zatrudniający 

deklaruje zamiar zawarcia umowy na piśmie. Tego typu zatrudnianie na czarno trwa,  

w zależności od cierpliwości osoby świadczącej pracę, od kilku dni do nawet kilku 

miesięcy. Przy natarczywym upominaniu się o zawarcie umowy na piśmie, dochodzi 

najczęściej do wyrzucenia takiej osoby z pracy, bez zapłacenia za cały lub część okresu 

zatrudnienia. O opisanym wyżej sposobie postępowania podmiotów gospodarczych 

(najczęściej przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) informują osoby 

zgłaszające się po poradę oraz składające skargi do naszego Urzędu. Należy tu dodać, 

że przy rozpatrywaniu tego typu skarg inspektorzy pracy spotykają się z przypadkami 

unikania poddania się kontroli przez podmioty wskazane w skargach. Metody są różne, 

w tym: agresywne zachowania, nieodpowiadanie na telefony lub listy, niestawiane się na 

wezwania, w związku z brakiem możliwości podjęcia czynności kontrolnych w siedzibie 

przedsiębiorcy. Środki prawne, jakie można zastosować, w celu wyeliminowania lub co 

najmniej ograniczenia powyższych zachowań, są w praktyce nieskuteczne, a nakładane 

przez inspektorów pracy grzywny za popełnione wykroczenia są niewspółmiernie niskie 

w stosunku do zysków osiąganych przez wskazane podmioty gospodarcze z tytułu 

nielegalnego zatrudniania osób wykonujących pracę zarobkową. 

 

 Problemem sygnalizowanym już w poprzednich sprawozdaniach rocznych jest 

zjawisko „udostępniania” innym podmiotom, osób świadczących pracę tymczasową 

przez pracodawcę użytkownika. Uelastycznienie form powierzania pracy, brak 

usystematyzowanej terminologii, w zakresie procesu powierzania pracy, powoduje, że  

w praktyce ochrona pracowników tymczasowych lub osób świadczących pracę 

tymczasową jest utrudniona a nawet niemożliwa.  

W roku sprawozdawczym przeprowadzono kontrole, w czasie których ustalano 

świadczenie usług pracy tymczasowej, w sposób niezgodny z celami i założeniami 

ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Przykładowo, przepis art. 20 ww. 

ustawy, dotyczący dopuszczalnego okresu zatrudnienia u jednego pracodawcy 

użytkownika, jest omijany w ten sposób, że pracownik tymczasowy uzyskuje kolejne 

zatrudnienia tymczasowe w kolejnych agencjach zatrudnienia, przez cały czas (przy 

zmianie agencji zatrudnienia) wykonuje taka samą pracę u tego samego pracodawcy 

użytkownika. Dodatkowo należy zauważyć, że w przypadku dużych grup kapitałowych, 

pracodawca użytkownik należy też do tej samej grupy kapitałowej, posiadając podpisane 

kontrakty  
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„o świadczenie usług” z faktycznymi odbiorcami efektów pracy pracowników 

tymczasowych.  

Opisane wyżej postępowania, wynikają z braku przepisów, w ustawie  

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, przeciwdziałających zachowaniom 

niezgodnych z celami ustawy. Co więcej, coraz częściej występują przypadki stosowania 

przepisów prawa cywilnego, przy korzystaniu z ustawy o zatrudnianiu pracowników 

tymczasowych. Bez systemowych rozwiązań, należy spodziewać się rozszerzenia 

stosowania opisanych wyżej praktyk, tj. wykonywania pracy tymczasowej przez osoby 

zatrudniane na podstawie umów cywilnoprawnych, przez wiele lat u tego samego 

pracodawcy użytkownika, w wyniku przekazywania osoby wykonującej pracę 

tymczasową kolejnym agencją zatrudniania. 

 

 W 2013 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 4.996 

skarg i wniosków. Jest to koleiny rok, w którym (o 496 skarg w stosunku do 2012 r.) 

wzrasta liczba skarg wpływających do naszego Urzędu na pracodawców, byłych 

pracodawców oraz na inne podmioty zatrudniające pracowników lub osoby wykonujące 

inną pracę zarobkową. Dla porównania, w 2006 r. wpłynęło do OIP we Wrocławiu 2.597 

skarg, w 2007 r. wpłynęły 2.794 skargi, w 2008 r. wpłynęło 3.524 skargi, w 2009 r. 

wpłynęło 3.918 skarg, w 2010 r. wpłynęło 4.626 skarg, w 2011 r. wpłynęło 4.309 skarg,  

a w 2012 r. wpłynęło do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 4.500 skarg. 

Przedstawiony wyżej ciągły wzrost skarg, jakie wpływały w ostatnich latach do naszego 

urzędu, świadczy z jednej strony o zaufaniu do naszego urzędu osób skarżących. Ten 

wzrost skarg i wniosków świadczy jednak również, o narastającym zjawisku złego 

traktowania (w sposób przedmiotowy) pracowników i innych osób wykonujących pracę 

zarobkową. Należy tu odnotować, że wśród wpływających skarg zdarzają się również 

skargi bezzasadne lub mające na celu dokuczenie pracodawcom lub zleceniodawcom.  

Z tym jednak, że i te skargi często są reakcją na niewłaściwe traktowanie osób 

skarżących przez podmioty ich zatrudniające. 

 

 Kolejną znaczącą formą działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu to udzielanie porad prawnych. W 2013 r. udzielono łącznie 99 638 porad 

prawnych. Porad tych udzielali zarówno inspektorzy pracy, w trakcie prowadzonych 

czynności kontrolnych, jak również inni pracownicy naszego Urzędu. Porad udzielano  

w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz w siedzibach Oddziałów 

OIP w Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy i Wałbrzychu. Porad udzielano również na 

różnych spotkaniach, targach, sympozjach i w siedzibach zarządów organizacji 

związkowych. Udzielone porady dotyczyły różnego rodzaju spraw z zakresu prawa 

pracy. Osoby zgłaszające się po porady, najczęściej oczekiwały porady dotyczącej 
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sposobu wyegzekwowania niewypłaconego wynagrodzenia za pracę. Pracownicy 

udzielający porad sygnalizowali, że osoby zgłaszające się po poradę, dużo częściej niż 

w latach ubiegłych, podnosiły problemy związane z wykonywaniem, wbrew ich woli, 

pracy bez żadnej umowy i bez zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. Tego typu 

interesanci przychodzili po poradę po wyrzuceniu ich z pracy lub w związku  

z zaniechaniem zatrudniania i wypłacania należności za wykonaną prace lub usługę. 

Wymieniona grupa osób skarżyła się przy tym na agresywne i aroganckie zachowania 

przedstawicieli podmiotów, u których świadczyli pracę. Zgłaszane problemy, związane  

z wykonywaniem „pracy na czarno” były sygnalizowane również w latach 

wcześniejszych, z tym, że w roku sprawozdawczym omawiany problem był 

sygnalizowany przez zgłaszających się po poradę dużo częściej niż w latach ubiegłych.  

Część osób zgłaszających się po poradę sygnalizowała, że ich pracodawcy 

zaproponowali im zmianę umowy o pracę na umowę cywilnoprawną, a w przypadku nie 

przyjęcia proponowanych warunków zatrudnienia, rozwiązanie stosunku pracy. Przy 

obecnym bezrobociu nie pozostawiono osobom zgłaszający się po poradę żadnego 

wyboru. Pracownicy udzielający porad wskazywali, że tego typu zachowania 

pracodawców nie występowały w latach wcześniejszych, przynajmniej w skali 

zauważalnej. 

 

 Należy również odnotować zmianę postaw części osób zgłaszających się po 

poradę. Duża część osób, przychodząc po poradę, (wcześniej samodzielnie rozpoznając 

nurtujące ich problemy) oczekiwało od osoby udzielającej porady potwierdzenia ich 

sposobu interpretacji właściwych przepisów.  

 

Część interesantów zgłaszających się po poradę, wskazując na niewłaściwe ich 

potraktowanie przez podmioty zatrudniające, oczekiwała nadzwyczajnych sposobów 

rozwiązania podniesionych problemów. W przypadku braku możliwości potwierdzenia ich 

racji, spotkanie kończyło się niekiedy krzykiem i agresją skierowaną do pracownika 

udzielającego porady. Z podobną agresją spotykali się często pracownicy przy 

udzielaniu porad osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, 

szczególnie tym, którzy oczekiwali pomocy w wyegzekwowaniu niewypłaconych 

należności za wykonywaną pracę. Po usłyszeniu informacji o braku możliwości 

udzielenia pomocy, spotkanie kończyło się agresją, przeklinaniem osób, u których były 

zatrudnione jak też pracowników naszego urzędu za odmowę udzielenia pomocy. Należy 

tu dodać, że tak liczne przypadki agresji osób zgłaszających się po poradę nie 

występowały w latach ubiegłych.  
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 W dobie obecnego kryzysu gospodarczego i w konsekwencji dużego bezrobocia 

zachwiana została zasada równości stron stosunku pracy. O nierówności stron przy 

zawieraniu zarówno umów o pracę, jak też umów cywilnoprawnych, świadczą 

przedstawione wyżej przykłady zaniechania zatrudniana pracowników na podstawie 

umów o pracę. Obecnie to nie pracodawca stara się pozyskać pracownika, lecz osoba 

bezrobotna lub otrzymująca bardzo niskie wynagrodzenie za świadczoną pracę, ubiega 

się o jakąkolwiek pracę w celu zaspokojenia bieżących i niezbędnych potrzeb życiowych. 

Obecny stan gospodarki i duże bezrobocie wykorzystywane są w sposób bezwzględny 

przez liczne podmioty, prowadzące działalność gospodarczą i jak to przedstawiono  

w jednym z przykładów niniejszego sprawozdania, dla osiągnięcia swoich celów, 

uciekają się nawet do działań przestępczych.  

 

Z naszych obserwacji wynika, że bez zmiany odpowiednich przepisów prawa, 

które między innymi zmniejsza koszty zatrudnienia, nie dojdzie do powrotu 

powszechnego świadczenia pracy w ramach stosunku pracy. Nowym rozwiązaniem 

przeciwdziałającym zaistniałym niekorzystnym zjawiskom może być stworzenie nowej 

kategorii zatrudnienia, polegającego na zatrudnianiu osób wykonujących prace 

zarobkową na podstawie umowy, będącej swoistą hybrydą prawa pracy i prawa 

cywilnego, z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji. Osobom zaliczonym do tej 

kategorii zatrudnienia przepisy prawa zapewniłyby ustawowe gwarancje dotyczące: 

 płacy (zapłaty) minimalnej, która łączyłaby się z efektywnym zabezpieczeniem 

społecznym na wypadek: bezrobocia, choroby i starości, 

 prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego - rozlicznego i opłacanego przez 

wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny (np. utworzony w tym celu państwowy 

fundusz urlopowy), 

 minimalnego odpoczynku dobowego i tygodniowego, 

 potwierdzenia na piśmie warunków zatrudnienia w przeddzień rozpoczęcia 

wykonywania pracy lub najpóźniej, w dniu jej rozpoczęcia. 

Obecny brak unormowań ww. kwestii, przy bardzo liberalnym i niestabilnym 

podejściu, w szczególności sądów pracy, do stosowania ograniczeń wynikających z art. 

22 §1 i §11 Kodeksu pracy powoduje, że duża część osób zatrudnionych na podstawie 

umów prawa cywilnego, w warunkach równowagi wystąpienia cech prawa pracy i prawa 

cywilnego, pozbawiona została możliwości korzystania z osiągnięć cywilizacyjnych, 

jakimi niewątpliwie są postulowane uprawnienia. W tym zakresie w ww. obszarach 

można mówić o społecznym wykluczeniu osób świadczących pracę zarobkową na 

podstawie umów cywilnoprawnych. Należy również podnieść, że w polskim porządku 

prawnym obecnie znajdują się przepisy będące hybrydami praw cywilnego i pracy. Taka 
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droga pozwala na uniknięcie konfliktu z dotychczasowym podejściem do sprawy 

(chociażby w sferze wypracowanego już dorobku sądowego).  

 

Stosowanie przez sądy pracy zasady swobody zawierania umów (art. 3511 

Kodeksu cywilnego) przy rozstrzyganiu spraw o ustalenie stosunku pracy, spowodowało, 

że bardzo rzadko sądy orzekają, w wydanych wyrokach, o istnieniu stosunku pracy.  

W efekcie spełnienie przesłanek definicji stosunku pracy (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) nie 

daje żadnych gwarancji zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, pomimo 

wskazań przedstawionych art. 22 § 11 i § 12 Kodeksu pracy. W rezultacie przedstawionej 

praktyki, inspektorzy pracy coraz rzadziej występują do sądu pracy w sprawach  

o ustalenie stosunku pracy. W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy tylko trzykrotnie 

występowali do sądu pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, z czego w jednym 

przypadku zawarto ugodę, a pozostałe dwie sprawy nie zostały rozstrzygnięte. Z naszej 

praktyki wynika, że skuteczniejszym sposobem dla ustalenia istnienia stosunku pracy 

jest bezpośrednie działanie inspektora pracy, w ramach prowadzonych kontroli.  

W efekcie tych działań, w tym w szczególności w wyniku skierowania do pracodawców 

odpowiednich wniosków w wystąpieniach, ustalono istnienie stosunku pracy u 68 

pracodawców z 391 osobami. Z powyższego należy wnosić, że obowiązując przepisy nie 

przeciwdziałają w zatrudnianiu osób wykonujących pracę zarobkową na podstawie 

umów cywilnoprawnych, w warunkach spełnienia definicji stosunku pracy, wskazanej  

w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.  

 


