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Szanowni Państwo, 

Oddaję w Państwa ręce sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu  

z działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w roku 2014.  

W roku 2014 Państwowa Inspekcja Pracy obchodziła jubileusz 95-lecia działalności. 

Od początku istnienia jej pracownicy z ogromnym zaangażowaniem i w sposób profesjonalny 

podejmują działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. W czasach odbudowy państwa 

ze zniszczeń spowodowanych przez zabory i wojny, inspektorzy pracy realizowali wyznaczone 

zadania w sposób rzetelny i niezwykle ofiarny. Niezależnie jednak od zmieniających się na 

przestrzeni lat uwarunkowań społecznych i rozwiązań legislacyjnych, nasza instytucja 

konsekwentnie i rzetelnie wypełnia misję ochrony pracy. Od początku działalności stoi na 

straży praw pracowniczych i dba o ich bezpieczeństwo. 

Podkreślić tutaj należ, że efektywna realizacja zadań w zakresie ochrony praw 

pracowniczych jest możliwa również dzięki wzajemnemu wsparciu poszczególnych instytucji 

państwa, partnerów instytucjonalnych, samorządowych i społecznych. Wsparcie to pozwala 

urzeczywistnić tak ważne jednoczenie wysiłków na rzecz poprawy poziomu bezpieczeństwa 

pracy w naszym regionie. 

W czasach dzisiejszych, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, Państwowa Inspekcja 

Pracy nie jest jedynie instytucją kontrolującą, ale także informującą i doradzającą o czym 

świadczą liczne akcje zachęcające pracodawców do inwestowania w poprawę warunków pracy 

oraz tworzenia wzorców utrzymywania wysokich standardów dbania o bezpieczeństwo na co 

dzień. Prowadząc działalność promocyjną i prewencyjną Państwowa Inspekcja Pracy stała się 

organem pomocniczym i partnerskim, zarówno dla pracowników jak i dla pracodawców. 
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I. Informacje podstawowe 

1. Historia i współczesność 

Dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy, podpisany ponad 

95 lat 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 1995 r. 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 2007 r. 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 

31.12.2014 r. wynosił 237 osób tj. 235,125 etatu, w tym: 

 155 pracowników z uprawnieniami kontrolno-nadzorczymi, 

 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, 

 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 
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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; 

 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 
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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, 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. 

 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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. Działania nadzorczo-kontrolne – informacje 

ogólne 

 

 

 

 

W takcie tych kontroli wydali 25 072 decyzje, z których 356 było decyzjami 

płacowymi na kwotę 5 788 481,84 złotych, a 24 716 to decyzje dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Prócz decyzji inspektorzy wydali także 22 652  wnioski w 4 860 wystąpieniach oraz 

752 polecenia. 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 2013 roku ilość ta zmalała o 860 skarg. Liczba ta nie zawiera 361 

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 283 skargi pozostałe do rozpatrzenia z roku 2013. Inspektorzy pracy 

do dnia 31 grudnia 2014 r. rozpoznali 4 076 skarg. Do rozpatrzenia w roku 2015 r. 

pozostały 343 skargi z 2014 r. 

W roku 2014 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzili 8 183 kontrole, w 6 821 podmiotach gospodarczych, obejmując 

swoimi czynnościami 446 534 pracowników. 

W 2014 roku do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 4 136 

skarg i wniosków. Liczba ta obejmuje 131 skarg zgłoszonych przez związki 

zawodowe, 55 skarg dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu oraz 114 skarg 

dotyczących mobbingu. W celu rozpatrzenia treści tych skarg i wniosków inspektorzy 

pracy przeprowadzili 2 198 kontroli u 1 804 pracodawców. 
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Liczba tematów zawartych w skargach zmalała z 10 289 w roku 2013 do 8 449  

w roku 2014, co stanowi spadek o 1 840 problemów rozpatrywanych w ramach 

załatwionych skarg. Różnica w liczbie skarg w stosunku do liczby tematów, wynika  

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

Na ogólną liczbę 4 136 skarg, które wpłynęły do Okręgowego Inspektoratu Pracy 

we Wrocławiu w roku 2014 do końca grudnia 2014 r. rozpatrzono 3 793 skargi.  

 657 to skargi zasadne, co stanowi 15,88% wszystkich załatwionych skarg, 

 1 120 to skargi częściowo zasadne, co stanowi 27,08% wszystkich załatwionych 

skarg, 

 904 to skargi bezzasadne, co stanowi 21,86% wszystkich załatwionych skarg 

 1 455 to skargi, co do których brak informacji o zasadności, co stanowi 35,18% 

wszystkich załatwionych skarg. 

 

Podsumowanie i wnioski  

W roku 2014 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

wpłynęło 4 136 skarg tj. o 860 skarg mniej niż w roku 2013. Ogólnie należy stwierdzić, iż 

pomimo spadku w 2014 roku, liczba skarg wpływająca do Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu od 2008 roku, utrzymuje się na wysokim poziomie, co  

spowodowane jest w pewnej mierze przejęciem przez PIP od 01.07.2007 r. 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 (mających formalnie zarejestrowaną 

działalność gospodarczą, w tym także w formie spółek prawa handlowego, jednakże 

oficjalnie nie zatrudniających żadnych pracowników w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej). 

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 o prawnej 

ochronie pracy, uzasadniające dochodzenie z tego tytułu określonych roszczeń. Wynika 

to w wielu przypadkach z obawy przed odwetem ze strony pracodawcy, do zwolnienia 

z pracy włącznie. Z drugiej zaś strony w wielu przypadkach do wniesienia ewentualnej 

skargi nie dochodzi w wyniku przedstawienia pracodawcy, czy to bezpośrednio 

(osobiście lub w formie pisemnej), czy też za pośrednictwem zainteresowanego 
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pracownika – opinii PIP, w kwestiach dotyczących praw i obowiązków pracodawcy 

wobec pracownika, na tle konkretnego stanu faktycznego. Do wyeliminowania w taki 

sposób potencjalnego źródła skarg pracowniczych dochodzi zwłaszcza w odniesieniu do 

kwestii spornych, występujących w codziennej praktyce najczęściej na tle realizacji 

uprawnień urlopowych pracowników (np. na tle związanym z nabyciem prawa do 

pierwszego urlopu wypoczynkowego, urlopem proporcjonalnym, wypłatą ekwiwalentu za 

urlop), czasu pracy (w tym wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych), czy też 

szeroko rozumianą, ochroną wynagrodzenia za pracę np. w kontekście regulacji 

prawnych zawartych w art. 87 § 1 i 7 K.p. oraz art. 91 K.p., zwłaszcza w odniesieniu do 

potrąceń z wynagrodzenia dokonywanych przez pracodawcę tytułem naprawienia szkód 

wyrządzonych przez pracownika (mających niejednokrotnie charakter sporny czy to co 

do zasady, czy jej wysokości), czy też zamierzonym wstrzymaniem wypłaty 

wynagrodzenia celem zaspokojenia roszczeń pracodawcy np. z tytułu stwierdzonego 

niedoboru. Ograniczenie w taki sposób liczby skarg wnoszonych do PIP możliwe jest 

dzięki poradnictwu prawnemu wykonywanemu przez pracowników merytorycznych 

nieinspekcyjnych, czy też przez inspektorów pracy przy okazji wykonywanych czynności 

kontrolnych. W wielu bowiem przypadkach w wyniku zastosowania środków prawnych 

będących w dyspozycji inspektorów pracy następuje u kontrolowanych pracodawców 

poprawa kultury prawnej zwłaszcza w odniesieniu do małych pracodawców , którzy nie 

zatrudniają wyspecjalizowanych służb (pracowników) do prowadzenia spraw 

pracowniczych. 

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 2014 wycofanych 

zostało 112 skarg. 

Tematyka skarg oraz wniosków wniesionych w  2014 r. podobnie jak to miało 

miejsce w ubiegłym  roku dotyczyła  najczęściej: 

 nie wypłacania pracownikom należnego wynagrodzenia za pracę i innych 

świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, zaniżania jego wysokości, 

nieterminowej lub „na raty” wypłaty wynagrodzenia za pracę, dokonywania 

bezpodstawnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika 

wyrażonej na piśmie, przy czym należy nadmienić, iż w wielu skargach brak jest 

informacji pozwalających na ustalenie podstawy prawnej świadczenia pracy (już 

post factum w trakcie czynności kontrolnych okazuje się, iż skarga dotyczy 

niewypłacenia wynagrodzenia za pracę świadczoną na podstawie umowy 
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zlecenia, co skutkuje kognicją sądu powszechnego cywilnego w zakresie 

rozstrzygania o roszczeniach z powyższego tytułu), 

 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 pracodawcę od sprostowania 

treści świadectwa pracy w przypadku zapadnięcia korzystnego dla pracownika 

wyroku Sądu Pracy, skutkującego obowiązkiem sprostowania świadectwa pracy 

lub wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy, 

 nawiązania stosunku pracy tj. w szczególności zatrudniania pracownika bez 

dopełnienia obowiązku zawarcia umowy o pracę na piśmie lub potwierdzenia na 

piśmie jej rodzaju i warunków, zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych 

(np. zlecenia lub o dzieło) w sytuacji gdy praca na rzecz podmiotu 

zatrudniającego świadczona jest w warunkach typowych dla stosunku pracy,  

 czasu 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 (co w praktyce 

występuje szczególnie często), a w konsekwencji uniemożliwia to 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, 

 warunków pracy i bhp, w szczególności 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, 
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 urlopów pracowniczych, a w szczególności nieprawidłowego ustalania uprawnień 

urlopowych pracowników (zarówno prawa do urlopu jak i jego wymiaru), nie 

wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za urlop w razie rozwiązania umowy  

o pracę, bądź zaniżanie jego wysokości  (czy to w związku z nieprawidłowym 

ustaleniem wymiaru urlopu proporcjonalnego, czy też nieprawidłową formułą 

naliczenia ekwiwalentu), 

 zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym nieprawidłowego 

prowadzenia przez pracodawcę działalności socjalnej,  

 stosowania mobbingu wobec pracownika lub pracowników, jakkolwiek w wielu 

przypadkach pod to pojęcie podciągane są zjawiska nie wyczerpujące  w sposób 

oczywisty ustawowej definicji mobbingu, zawartej w art. 943 § 1 Kp. jak np. 

niekulturalne, czy wulgarne zwracanie się do pracowników przez pracodawcę lub 

przełożonych. 

  Na podstawie analizy treści skarg wniesionych na przestrzeni 2014 r. należy 

stwierdzić, iż największy odsetek skarg (procentowo i w liczbach bezwzględnych) 

dotyczy skarg związanych z problematyką wynagrodzenia za pracę (szeroko 

rozumianego), czasu pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunkami 

pracy, w tym sanitarno-higienicznymi, jak również częstymi przypadkami zatrudniania 

pracowników „na czarno” z wszystkimi, z tym związanymi nieprawidłowościami, w tym na 

podstawie umów cywilnoprawnych (co częstokroć nie wynika z treści skargi i jest  

ujawniane dopiero w trakcie czynności kontrolnych podejmowanych przez inspektora 

pracy), przy jednoczesnym nasileniu się przypadków powoływania się przez 

kontrolowanych pracodawców, na świadczenie pracy przez osoby skarżące na 

podstawie ustnej umowy zlecenia lub umowy o dzieło, której to kwestii inspektorzy pracy 

nie są władni, w sposób prawnie skuteczny rozstrzygnąć, ani zakwestionować. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, relatywnie bardzo mały odsetek wnoszonych 

skarg dotyczy naruszania przepisów o ochronie pracy kobiet oraz zatrudnianiu 

młodocianych,. 

W roku 2014 podobnie jak w latach ubiegłych, największą ilość skarg dotyczyła 

wynagrodzenia za pracę. W latach 2008 - 2013 liczba skarg dotyczących tego zakresu 

wynosiła odpowiednio: 3 077, 3 626, 4 033, 4 126, 4 049, 4 188. Natomiast w roku 2014 

liczba takich skarg wyniosła 2 839. 

 Z naszych obserwacji wynika, że pomijając przypadki świadomego naruszenia 

prawa, bądź obchodzenia przepisów prawa pracy przez nieuczciwych pracodawców, nie 

są oni przygotowani tak kadrowo, jak i organizacyjnie do prowadzenia spraw 

pracowniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to głównie pracodawców 

rozpoczynających działalność i zatrudniających jednego lub kilku pracowników. 
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Ponadto, w wielu zakładach pracy, pracodawcy nie wywiązują się z zobowiązań wobec 

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

W dalszym ciągu istnieje wielu pracodawców nie przestrzegających 

elementarnych przepisów prawa pracy, przy czym czynnikiem mającym określony, 

niebagatelny wpływ na sferę motywacyjną pracodawców lekceważących swoje 

elementarne obowiązki wobec pracowników jest fakt pozbawienia od 01.09.1998 r. 

inspektorów pracy uprawnień do orzekania w sprawach o wykroczenia przeciwko 

prawom pracowników tj. orzekania w trybie art. 284 K.p. grzywien w kwocie do 5 000 zł. 

Pozostawienie Inspektorom Pracy uprawnienia do orzekania w trybie postępowania 

mandatowego do nakładania grzywien w kwotach stopniowo podwyższanych z 500 do  

1 000 zł. i następnie do 2 000 zł., z możliwością nałożenia mandatu w kwocie do 5 000 

zł. w przypadku recydywy sprawcy, stanowi jedynie skromną namiastkę 

dotychczasowych uprawnień, nie zapewniając właściwego prewencyjnego oddziaływania 

na sprawców wykroczeń przeciw prawom pracowników.  

Przejęcie z dniem 18.10.2001 r. przez sądy orzecznictwa w sprawach  

o wykroczenia od zniesionych kolegiów d.s. wykroczeń, w ocenie środowiska 

inspektorskiego nie dało zadowalających efektów, albowiem sędziowie orzekający na co 

dzień w sprawach karnych dotyczących przestępstw, z reguły w sposób liberalny 

oceniają sprawców wykroczeń, poprzez pryzmat relatywnie niższego stopnia 

społecznego niebezpieczeństwa czynu, „nie czując” przy tym specyfiki tych spraw. Za 

jeden z pozytywnych skutków dokonanej w powyższym zakresie reformy jest 

ograniczenie zakresu wzywania inspektorów pracy w charakterze świadków z uwagi na 

rozszerzenie w praktyce zakresu stosowania postępowania nakazowego, którego 

mankamentem natomiast jest z reguły zbyt niska wysokość nakładanych kar grzywny na 

obwinionych, nie odpowiadająca celom tak prewencji ogólnej, jak i indywidualnej. 

Niepokoić przy tym musi praktyka niektórych sądów polegająca na zwracaniu 

przesyłanych wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń z powodu braków formalnych 

wniosku polegających np. na braku informacji dot. sytuacji materialnej i rodzinnej, stanu 

zdrowia, zwłaszcza w przypadkach kiedy pracodawca uchyla się od kontroli IP oraz od 

stawiennictwa na wezwanie IP, co niejednokrotnie skutkuje bezkarnością sprawców 

wobec braku możności uzupełnienia inkryminowanych braków formalnych. 

Podkreślenia także wymaga fakt, 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. Wynika to z faktu, iż 

znaczny odsetek pracodawców prowadzi działalność usługową, handlową lub 

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

Zasygnalizowania także wymaga fakt, iż w wielu przypadkach przeprowadzenie 

kontroli przez Inspektorów Pracy nie jest możliwe z uwagi na równoczesne dochodzenie 

przez skarżących roszczeń na drodze sądowej. Zaistnienie takich sytuacji wynika po 

części z instrumentalnego traktowania PIP tj. z oczekiwania, iż Inspektor Pracy 

skompletuje dowody niezbędne dla dochodzenia roszczeń przed sądem, z drugiej zaś 

strony z nieznajomości przepisów, a w szczególności faktu, iż inspektorzy pracy nie mają 

uprawnień do rozstrzygania sporów ze stosunku pracy i nie mogą naruszać kognicji 

Sądu Pracy, zwłaszcza w sytuacji, gdy z przepisów wynika obowiązek wyczerpania 

określonego trybu odwoławczego (jak np. w zakresie dotyczącym sprostowania treści 

świadectwa pracy) czy też w sferze związanej z dochodzeniem roszczeń z tytułu 

nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę. 

 

2. Analiza skarg i wniosków zgłoszonych przez związki 

zawodowe 

W roku 2014 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 131 

skarg od 144 organizacji związkowych, co stanowi 3,17% do ogólnej liczby skarg  

i wniosków (3 skargi złożone zostały przez 3 związki zawodowe, 7 skarg złożonych 

zostało przez 2 związki zawodowe, 121 skarg złożonych zostało przez 1 związek 

zawodowy). 

W wyniku wniesionych skarg inspektorzy pracy przeprowadzili 111 kontroli u 92 

pracodawców. W stosunku do roku 2013 ilość złożonych skarg i wniosków zmalała o 14. 

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

 Związek Zawodowy „Solidarność” – 62 skargi, 

 Związek Zawodowy ”Solidarność 80” – 12 skarg, 

 Związek Nauczycielstwa Polskiego – 20 skargi, 

 inne związki zawodowe (branżowe - tym OPZZ) – 50 skarg. 

Skargi dotyczyły przede wszystkim braku właściwej współpracy pracodawcy ze 

związkami zawodowymi, czy też nierespektowania przez pracodawcę uprawnień 



 

  
Strona 22 

 
  

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 dominują skargi obejmujące całą 

problematykę prawa pracy. Wśród tematów wyraźnie związanych z działalnością 

związkową 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, jak również 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, 

 nieprawidłowości w zakresie tworzenia i gospodarowania środkami ZFŚS. 

 

Podsumowanie 

Aktywność związków zawodowych w procesie pracy jest w dalszym ciągu 

relatywnie mała. Tematyka oraz ilość skarg wnoszonych przez związki zawodowe, 

kształtująca się na stosunkowo niewysokim poziomie, co wskazuje jednocześnie na brak 

odpowiedniej aktywności związków zawodowych, w egzekwowaniu od pracodawców 

wykonywania ciążących na nich obowiązków wobec pracowników.  

Przeprowadzone kontrole ujawniają nikły procent wykorzystywania uprawnień przez 

Związki Zawodowe, które zawarte są w ustawie o związkach zawodowych. Tłumaczyć to 

można tym, iż działania związków zawodowych są nacechowane ostrożnością  

w postępowaniu wobec pracodawców, którzy najchętniej w sposób legalny lub niezgodny 

z prawem rozwiązują stosunki pracy z działaczami społecznymi.  

Treść skarg wnoszonych przez związki zawodowe niejednokrotnie wskazuje na 

słabą znajomość przepisów prawa po stronie osób reprezentujących ich organy 

statutowe, czego konsekwencją z jednej strony bywa nieznajomość własnych uprawnień 

i odpowiadających im obowiązków po stronie pracodawcy, z drugiej zaś strony 

wysuwanie żądań nie znajdujących podstaw prawnych. Dotyczy to najczęściej nowo 

powstałych organizacji związkowych. 

Podobnie jak dotychczas, również w latach następnych powinny być podejmowane 

działania w zakresie upowszechniania wiedzy wśród działaczy związkowych w zakresie 

prawa pracy i szerszego wykorzystywania uprawnień ustawowych przysługujących 

związkom. 
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Innym – bardzo ważnym problemem, jest kwestia braku w dalszym ciągu aktualizacji 

przepisów ustawy o SIP, nad działalnością których nadzór sprawują związki zawodowe.  

 

3. Analiza skarg i wniosków dotyczących równego traktowania  

w zatrudnieniu  

W 2014 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 55 skarg, 

dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu. Stanowi to 1,33% wszystkich skarg 

jakie wpłynęły do rozpatrzenia oraz 1,02% wszystkich tematów jakie zgłosili do kontroli 

skarżący. Pracownicy skarżyli się przede wszystkim na nierówne traktowanie ze względu 

na: 

 wynagrodzenie, 

 podnoszenie kwalifikacji, 

 czas pracy. 

Na 55 zgłoszonych skarg w zakresie dyskryminacji, tylko 4 okazały się zasadne. 

Mały procent tych skarg może wynikać z faktu słabego jeszcze spopularyzowania tych 

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.  

Dodatkowo nadmienić można, iż w treści niektórych skarg w sposób ogólnikowy 

podnoszony był przez skarżących zarzut dotyczący m.in. naruszenia zasady równego 

traktowania w zatrudnieniu (zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu), jednakże bez 

wskazania choćby w sposób orientacyjny – kryterium lub przyczyny o charakterze 

dyskryminacyjnym, wymienionych w art. 183a Kp., na tle których miało dochodzić do 

praktyk o charakterze dyskryminacyjnym w odniesieniu, czy to do skarżącego, czy 

określonych grup pracowniczych. 

 

4. Analiza skarg i wniosków dotyczących mobbingu 

W 2014 r. do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu wpłynęło 114 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 w zakresie mobbingu, 

należy stwierdzić, iż pracownicy skarżą się na stosowanie mobbingu ze strony 
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pracodawcy z reguły przy okazji innych zarzutów, przy czym niejednokrotnie mylą 

pojęcia, nie mając przy tym (co jest zrozumiałe) świadomości ciężaru dowodowego, 

spoczywającego na nich w odniesieniu do mobbingu. W wielu przypadkach pod pojęcie 

mobbingu podciągane są incydentalne zdarzenia, o charakterze jednorazowym lub 

sporadycznym, czy też np. niekulturalne zachowanie pracodawców lub np. 

bezpośrednich przełożonych. Z uwagi na z reguły czy to 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 i czy z tego tytułu 

pracownikowi przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie, leży w kompetencjach 

sądu pracy. Charakterystyczne jest przy tym, iż w niektórych przypadkach skarżący 

podnoszący zarzuty związane ze stosowaniem w stosunku do nich mobbingu, 

zastrzegali zachowanie ich anonimowości, co dodatkowo ograniczało możliwości 

rozpatrzenia skargi. 

 

5. Postępowanie w sprawach o wykroczenia przeciwko osobom 

wykonującym pracę zarobkową 

 

 

 

Inspektorzy pracy skierowali do wydziałów karnych sądów rejonowych 231 

wniosków o ukaranie. Wnioski zawierały 539 wykroczeń. W omawianym okresie 

inspektorzy pracy nałożyli 1 096 grzywien w drodze mandatów karnych 

kredytowanych, które zawierały 2 649 wykroczeń. Ponadto zastosowali 1 743 środki 

oddziaływania wychowawczego, ujmując w nich 2 795 czynów zabronionych.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę wykroczeń z podziałem na podstawę prawną 

wykroczenia oraz procentową wielkość w stosunku do ogólnej liczby wykroczeń. 
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2012 5 767 899 1 228 3 160 5 54 421 - 

2013 5 857 956 1 261 3 211 4 39 383 2 

2014 5 983 998 1 124 3 526 4 39 286 2 

 

W roku 2014 inspektorzy pracy, działający w ramach terytorialnej właściwości 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w trakcie czynności kontrolnych 

stwierdzili 5 983 wykroczenia. 
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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 rzadziej spotykanymi podczas kontroli 

wykroczeniami z grupy kodeksowych czynów zabronionych. Z ogólnej liczby 998 

wykroczeń, określonych w art. 281 k.p., największą grupę, tj. 769 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 - 183 wykroczenia. 

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 1 124 takie wykroczenia. Największą grupę  

w omawianej kategorii czynów zabronionych stanowią naruszenia przepisów  

o wynagrodzeniu za pracę i innych świadczeń – 952 przypadki. W grupie wykroczeń  

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

świadectwa pracy -  73 przypadki. 

Analogicznie, jak w poprzednich okresach sprawozdawczych, największą grupę 

stanowią wykroczenia z art. 283 k.p. – 3 526 wykroczeń. Najliczniejszą grupę wśród 

stwierdzonych wykroczeń z tego artykułu, stanowią uchybienia dotyczące przygotowania 

pracowników do pracy – 1 623 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) - 151 przypadków 

oraz nieprawidłowości związane z prowadzeniem procesów technologicznych  

w budownictwie – 86 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 nieprzekazywania 

odpisów w terminie - 11 przypadków; przeznaczania środków funduszu na cele inne niż 

określone w ustawie - 9 przypadków. Następnie nieutworzenie funduszu - 5 przypadków. 

 

W roku 2014 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 oraz 

uniemożliwienie działalności sip - 1 przypadek. 
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Bieżący rok sprawozdawczy był okresem, w którym inspektorzy pracy stwierdzili 

286 wykroczeń wynikających 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 ww. 

ustawy. Inspektorzy pracy w okresie sprawozdawczym stwierdzili 130 takich wykroczeń. 

Znaczną cześć stanowią wykroczenia dotyczące niedopełnienia obowiązku opłacenia 

składek na Fundusz Pracy lub nie opłacenia ich w przewidzianym przepisami terminie – 

1 112 przypadków. W 74 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.  

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 2013r. 

Liczba 
naruszeń 
w 2014r. 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie wstępne  446 533 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenie pracowników 
wstępne-instruktaż ogólny  

237 237 

nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia 293 198 

niewypłacenie wynagrodzenia 271 212 

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

170 29 

nieprawidłowości w zakresie ewidencji czasu pracy – 
nieprowadzenie ewidencji czasu pracy  

171 183 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone szkolenia pracowników 
wstępne- instruktaż stanowiskowy 

168 195 

brak lub niewłaściwie przeprowadzone badania lekarskie – 
okresowe  

244 255 

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

184 89 

niewypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop 
wypoczynkowy 

117 114 

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

159 120 

zatrudnianie pracowników z naruszeniem przepisów o odpoczynku 
11 godzinnym 

65 84 

niewypłacenie wynagrodzenia za pracę w godzinach 
nadliczbowych 

89 96 
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 niewydanie świadectwa pracy 62 73 

brak potwierdzenia na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o 
pracę   

82 59 

niewykonanie decyzji organów PIP 105 100 

 

W roku 2014 inspektorzy pracy nałożyli 1 096 kar grzywny w drodze 

mandatów karnych kredytowanych, zaocznych i gotówkowych, za 2 649 

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. – 1 572 zarzuty. Nakładając mandaty inspektorzy pracy 

wymierzyli grzywny na łączną kwotę 1 323 275 zł. Średnia kwota nałożonych mandatów 

to 1 207,37 zł. 

W Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu w 2014 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 2013 i 2014. 

Kwota mandatu  
w złotych 

2013 2014 

500 13 3 

1000 591 645 

1050-1900 384 354 

2000 116 83 

2100-4500 6 7 

5000 1 3 

Ogółem: 1 111 1 096 

 

W okresie sprawozdawczym, inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy 

we Wrocławiu skierowali do wydziałów karnych właściwych sądów rejonowych 231 

wniosków o ukaranie. Wnioski te zawierały ogółem 539 zarzutów.  

Poniższa tabela przedstawia ilość wykroczeń zawartych we wnioskach o ukaranie 

skierowanych do sądów w latach 2012-2014. 

Artykuł 
Liczba % ogólnej liczby wykroczeń 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

281 kp. 118 104 61 15,57 14,31 11,32 

282 kp. 201 239 140 26,51 32,87 25,97 

283 kp. 206 181 195 27,44 24,90 36,18 

22 ust. o SIP - 1 - - 0,14 - 
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12a ZFŚS 11 11 7 1,45 15,51 1,30 

119 ust.1 i 2 LZ 19 13 6 2,51 1,79 1,11 

120 ust. 1 i 2 LZ 13 9 11 1,72 1,24 2,04 

121 ust. 1,2, 6 LZ 8 13 7 1,05 0,96 2,04 

122 ust. 1 pkt 1 i 2 180 162 - 23,75 22,28 19,67 

14 ust.2 pkt 3 ust. o zpt - - 2 - - 0,37 

Ogółem: 756 727 727 100% 100% 100% 

 

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

2013 są czyny spenalizowane w art. 283 k.p. 

W roku 2014 na skutek skierowanych przez inspektorów pracy wniosków  

o ukaranie, wydziały karne właściwych sądów rejonowych wydały ogółem 220 

rozstrzygnięć (dotyczą one również spraw skierowanych do sądów w latach 2012  

i 2013). 

Poniższa tabela przedstawia rozstrzygnięcia sądów jakie zapadły w latach 2012, 

2013 i 2014. 

Rodzaj rozstrzygnięcia 
Ilość 

% wszystkich 
rozstrzygnięć 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Grzywna 12 12 9 4,86 5,34 4,09 

Nagana 3 9 31 1,22 4 14,09 

Uznanie winnym i odstąpienie 

od wymierzenia kary 
3 3 2 1,22 1,33 0,91 

Uniewinnienie - 6 4 - 2,67 1,82 

Umorzenie postępowania 1 1 2 0,40 0,44 0,91 

Wyrok nakazowy  215 278 160 87,04 79,11 72,73 

Postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania 

- 3 - - 1,33 - 

Ograniczenie wolności - 1 1 - 0,44 0,45 

Zwrot wniosku do uzupełnienia 13 12 11 5,26 5,34 5 

Ogółem: 247 225 220 100% 100% 100% 

 

Z przedstawionych danych wynika, że zdecydowaną większość stanowią 

rozstrzygnięcia, które zapadły w postępowaniu nakazowym – 160 rozstrzygnięć na 

łączną kwotę 350 100 zł oraz 9 orzeczonych kar grzywien w postępowaniu zwyczajnym, 

na łączną kwotę 9 400 zł. 

Z uzyskanych informacji wynika, że w 3 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 
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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 

2013 2014 2013 2014 

50-520 36 34 18,95 20,12 

550-1000 42 50 22,11 29,59 

1200-4500 92 77 48,42 45,56 

5000 15 7 7,89 4,14 

6000-8000 2 1 1,05 0,59 

10000-15000 3 - 1,58 - 

Ogółem: 190 169 100% 100% 

 

 W  2014 r. na terenie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, 

inspektorzy pracy wnieśli 4 sprzeciwy od wyroków nakazowych, które zapadły w 2014 r.  

W omawianym okresie sami obwinieni wnieśli 19 sprzeciwów 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 2014 r. sądy wydały następujące 

rozstrzygnięcia (uwzględniają one również sprzeciwy z 2013 r., które doczekały się 

rozstrzygnięcia w 2014 r.):  

 w 3 przypadkach sąd uniewinnił obwinionego od zarzucanych mu czynów; 

 w 3 przypadkach sąd uznał obwinionych za winnych popełnienia czynów 

stanowiących wykroczenia i odstąpił od wymierzenia kary; 

 w 9 przypadkach wymierzono karę grzywny w wysokości niższej niż orzeczona  

w wyroku nakazowym;   

 w 4 przypadkach sąd orzekł karę grzywny w wysokości takiej samej jak 

orzeczona w wyroku nakazowym; 

 w 2 przypadkach orzeczono karę grzywny w wysokości wyższej niż orzeczona  

w wyroku nakazowym; 

 w 1 przypadku sąd udzielił kary nagany obwinionemu. 
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Należy wskazać na 1 przypadek, w którym sądy zamienił orzeczoną karę grzywny na 

zastępczą karę aresztu. 

 

W 2014 r. obwinieni zaskarżyli 2 wyroki sądu I instancji, inspektorzy pracy również 

zaskarżyli 2 wyroki sądu I instancji. W tych sprawach rozstrzygnięcia nie zapadły. 

W wyniku odwołań wniesionych w latach poprzednich przed Sądami Okręgowymi 

w 2014 r. zapadły następujące rozstrzygnięcia: 

- w 2 przypadkach sąd uniewinnił obwinionych; 

- w 4 przypadkach sąd utrzymał w mocy wyrok sądu I instancji; 

- w 1 przypadku sąd uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał sprawę do ponownego 

rozpoznania; 

- w 1 przypadku 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 (pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie). W okresie 

sprawozdawczym inspektorzy pracy skorzystali z tych środków w 1 743 przypadkach, 

obejmując nimi łącznie 2 795 wykroczeń.  

Poniższa tabela przedstawia ilość środków wychowawczych w latach 2012 – 2014. 

Rok 
Ilość środków oddziaływania 

wychowawczego 
Ilość wykroczeń w środkach 

oddziaływania wychowawczego 

2012 1 456 2 331 

2013 1 655 2 583 

2014 1 743 2 795 

Należy zauważyć wzrost liczby zastosowanych w 2014 r. środków oddziaływania 

wychowawczego w porównaniu do analogicznego okresu 2013 r., tj. o 88 przypadków. 

Okoliczności, które miały wpływ na zastosowanie środków wychowawczych, to 

przede wszystkim: 

 niski stopień społecznej szkodliwości stwierdzonych naruszeń;  

 przyznanie się do popełnionych błędów; 

 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; 
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 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 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową znalazło się: 

 10 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), 

 6 zawiadomień 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), 

 5 zawiadomień 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 

wysokość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2), 

 6 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 220 § 1  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 

W roku 2014 inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

złożyli we właściwych prokuraturach 40 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa. 
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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) 

 15 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). 

 

Z uwagi na fakt, iż prokuratorzy często odmawiają wszczęcia postępowania                

z zawiadomienia inspektora pracy lub postępowania takie umarzają, inspektorzy pracy 

13 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 4 przypadkach 

nie doręczyła uzasadnienia postanowienia o umorzeniu postępowania. W roku 2014 

inspektorzy pracy 1 raz spotkali się z postanowieniem o odmowie wszczęcia 

postępowania, natomiast 16 postępowań przygotowawczych zostało umorzonych. 

Inspektorzy pracy wnieśli do właściwych prokuratur 8 zażaleń na postanowienia       

o umorzeniu postępowania. Prokuratorzy żadnego z tych zażaleń nie uwzględnili we 

własnym zakresie, w związku z czym 5 zażaleń przekazanych zostało do właściwych 

sądów. Do dnia 31 grudnia 2014 r., do urzędu nie wpłynęła żadna informacja o stanie 3 

pozostałych zażaleń. 

W konsekwencji składanych przez inspektorów pracy zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa, w roku 2014 wniesiono do sądu 7 aktów oskarżenia. Do dnia 

31 grudnia 2014 r.  brak jest informacji o ich rozstrzygnięciach. 

W okresie sprawozdawczym zostało wszczętych 40 postępowań 

przygotowawczych, związanych z zawiadomieniami wniesionymi przez inspektorów 

pracy. W przypadku 24 spraw organy ścigania nie zawiadomiły inspektorów pracy,  

w ciągu 6 tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia, o wszczęciu lub odmowie 

wszczęcia postępowania. Natomiast w przypadku 6 spraw 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 2014 inspektorzy pracy wnieśli do sądów pracy 2 powództwa, na rzecz  

3  osób. Dwie osoby świadczyły pracę na podstawie umowy zlecenia, a jedna osoba -  
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na podstawie umowy o dzieło. Dane statystyczne dotyczące ilości powództw oraz 

porównanie tych danych do lat 2012 – 2013 przedstawia poniższa tabela: 

 

Dane zawarte w powyższej tabeli wskazują, iż w roku 2014 w porównaniu do roku 

2013 zmniejszyła się liczba powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy, natomiast nie 

zmniejszyła się ilość osób, na rzecz których inspektorzy pracy skierowali do sądów pracy 

powództwa.  

 

Powództwa 
wniesione 

w roku 

Rozstrzygnięcia sądów 
Brak 

rozstrzygnięcia  

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 

2014 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 

2013 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 

2012 1 1 1 3 - - 1 1 4 4 

 

Z analizy danych wynika, że z 2 powództw wniesionych do sądów pracy w jednej ze 

spraw nie zapadł wyrok, a w jednej sprawie oddalono powództwo. 

Od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r., w ramach ustalenia istnienia stosunku 

pracy, inspektorzy pracy skierowali 106 wniosków zawartych w 96 wystąpieniach, na 

rzecz 509 osób. Istnienie stosunku pracy ustaliło 72 pracodawców z 388 osobami, 

realizując 80 wniosków z 74 wystąpień.  

 

  W roku sprawozdawczym inspektorzy pracy ukarali mandatami karnymi, za 

wykroczenia z art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy, 10 sprawców wykroczeń na kwotę 12 000 

zł. Wnioski do sądu pracy o ukaranie za popełnienie wykroczenia, w zakresie nawiązania 

stosunku pracy, skierowano przeciwko 5 sprawcom wykroczeń. Sądy pracy wymierzyły 4 

kary grzywny, na łączną kwotę 11 000 zł.   

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 

2014 2 3 2 0 1 2 

2013 3 3 1 2 0 3 

2012 3 3 0 0 0 3 
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Podsumowanie i wnioski 

Od dnia 01.07.2007 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 8 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. 

 

8. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie pracy lub innych zajęć 

zarobkowych przez dzieci 

W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

wpłynęło ogółem 98 wniosków o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy lub innych 

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

Rozpatrując 98 wniosków, inspektorzy pracy wydali w trybie art. 3045 Kodeksu 

pracy łącznie 256 pozytywnych decyzji, zezwalających na wykonywanie pracy przez 

dzieci.  

Należy stwierdzić, że 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 134 decyzje, natomiast 

od 11 do 16 lat wydano 125 decyzji. 

W przedmiotowych decyzjach, inspektor pracy określał każdorazowo dopuszczalny 

dobowy wymiar czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych dziecka. Wynosił on 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: 
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 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, epizodach niemych 80 

 udział w serialu telewizyjnym i filmie reklamowym 117 

 statystowanie w filmie 59 

 W roku 2014 inspektorzy pracy nie wydali decyzji negatywnych lub decyzji,  

w których cofali wcześniej wydane decyzje, zezwalające na wykonywanie pracy lub 

innych zajęć zarobkowych przez dziecko. 

 

9. Zakładowe układy zbiorowe pracy i spory zbiorowe 

Zakładowe układy zbiorowe pracy 

W 2014 roku złożono 5 wniosków o rejestrację zakładowych układów zbiorowych 

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

4 zakładowe układy zbiorowe pracy.  

Postanowienia rejestrowanych układów zbiorowych obejmowały: 

 korzystniejsze zasady wynagradzania za pracę: 

 w godzinach nadliczbowych – 1, 

 w niedzielę i święta – 2 przypadki, 

 w porze nocnej - 2 przypadki 

 prawo do nagród jubileuszowych – wprowadzono w 2 układach, 

 korzystniejsze niż przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami 

odprawy emerytalne i rentowe – wprowadzono w 2 układach. 

W 2014 roku wystąpiły 2 przypadki odmowy rozpatrzenia wniosku o rejestrację 

protokołu dodatkowego oraz 2 przypadki odmowy rozpatrzenia wniosku o rejestrację 

wpisu informacji.  

Z uwagi na sporadyczne występowanie odmów na terenie Dolnego Śląska - poniżej 

omówiono wszystkie zaistniałe przypadki w okresie sprawozdawczym. 

Przyczyną odmowy rozpatrzenia obu wniosków o rejestrację protokołu dodatkowego 

przez organ rejestrowy było odmienne wskazanie po stronie związkowej sygnatariuszy 

zuzp w stosunku do wpisu w akt rejestrowych. 
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Pierwsza odmowa wpisu informacji o wypowiedzeniu zakładowego układu 

zbiorowego podyktowana była powzięciem (z nadesłanej korespondencji) informacji  

o cyt.: „nie funkcjonowaniu organizacji związkowych, które podpisały układ”, w związku  

z powyższym wypowiedzenie stało się bezprzedmiotowe (nie było już bowiem 

przedstawicieli strony pracowniczej). Z brzmienia § 9 ust. 1 pkt 5 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 (Dz. U. nr 34, poz. 

408) wynika, że w takiej sytuacji należy wystąpić z wnioskiem o wpis informacji  

o rozwiązaniu się lub likwidacji organizacji związkowej - do rejestru zuz,p dołączając do 

tego stosowne dokumenty. Następnie zaś na podstawie art. 24129 § 3 Kodeksu pracy 

pracodawca może wystąpić z wnioskiem o odstąpieniu od stosowania układu w całości 

lub części, po upływie okresu, co najmniej równego okresowi wypowiedzenia układu. 

Stosowne wyjaśnienia organ rejestrowy zawarł w uzasadnieniu do odmowy wpisu 

informacji. 

Kolejny przypadek odmowy związany był z wystąpieniem przez pracodawcę  

z wnioskiem o rejestrację wpisu informacji o rozwiązaniu organizacji związkowej. 

Niestety do wniosku tego nie został dołączony stosowny wypis z Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

W 2014 r. wystąpił tylko 1 przypadek, który związany był z propozycją wprowadzenia 

protokołem dodatkowych postanowień do zuzp o treści niezgodnej z obowiązującym 

prawem. Dotyczył on próby objęcia postanowieniami zakładowego układu zbiorowego 

pracy – głównego księgowego, co jest nie zgodne z zapisem art. 24126 § 2 Kodeksu 

pracy. Z przepisu tego wynika, że układ zbiorowy pracy nie może określać warunków 

wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy  

w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 K.p. oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej 

podstawie niż stosunek pracy. 

Rok 2014 był kolejnym rokiem, w którym na terenie Dolnego Śląska dało się odczuć 

stagnację w zakresie zawierania, zmian, ale także w zakresie wypowiadania 

zakładowych układów zbiorowych pracy. Tendencja taka prowadzi do wniosku, 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. Do organu rejestrowego wpływa coraz mniejsza ilość 

wniosków o rejestrację nowych układów zbiorowych pracy. Dla porównania w 2012 roku 

wpłynęło do organu rejestrowego 12 wniosków, w 2013 wpłynęło 9 wniosków, zaś  

w bieżącym roku sprawozdawczym już tylko 5 wniosków oraz 1 wniosek o rejestrację 

porozumienia o stosowanie w całości zuzp. 
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Tak jak w latach ubiegłych podstawową przyczyną zmniejszającego się 

zainteresowania tematyką układową jest dalszy spadek uzwiązkowienia pracodawców. 

W przedsiębiorstwach, w których istniały organizacje związkowe dochodzi do ich 

samorozwiązania lub do spadku liczby związkowców poniżej 10 pracowników i utraty 

statusu zakładowych organizacji związkowych. Sytuacja ta zmusza pracodawców do 

odstąpienia od stosowania układu. W takiej sytuacji często pracodawcy, kierują 

zapytanie do organu rejestrowego - o możliwość dokonywania zmian w zakładowym 

układzie zbiorowym pracy proponując, aby po stronie pracowniczej były one 

podpisywane przez wybranych przedstawicieli. Dopiero otrzymując negatywną 

odpowiedź i nie mogąc dostosować ich brzmienia do aktualnych potrzeb decydują się na 

odstąpienie od układu. W związku z powyższym nasuwającym się wnioskiem jest 

dążenie, poprzez zmianę obowiązujących przepisów, do możliwości poszerzenia 

reprezentacji pracowniczej uprawnionej do zawierania układów zbiorowych pracy. 

Wniosek taki znalazł się również w ubiegłorocznym sprawozdaniu.  

 

Spory zbiorowe 

W roku 2014, w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, zarejestrowano  

27 sporów zbiorowych, które miały miejsce w zakładach pracy Dolnego Śląska. Spory 

wszczęto w następujących branżach: 

 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna -  4 zakłady 

 Przetwórstwo przemysłowe – 4 zakłady 

 Górnictwo i wydobywanie – 6 zakładów 

 Transport i gospodarka magazynowa – 5 zakładów 

 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 1 zakład 

 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 

gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych  - 2 zakłady 

 Administracja publiczna i obrona narodowa – 1 zakład 

 Pozostała działalność usługowa – 1 zakład 

 Budownictwo – 1 zakład 

 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 1 zakład 

 Edukacja – 1 zakład 

Przykładem lat ubiegłych, większość sporów zbiorowych zarejestrowanych przez 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu w 2014 roku dotyczyła wzrostu wynagrodzeń, 

aż 23 żądania dotyczyły tego zagadnienia. Pozostałe żądania dotyczyły: warunków pracy 

– 6, świadczeń socjalnych – 2, praw i wolności związków zawodowych – 1, innych, nie 

objętych definicją sporu zbiorowego -  19. 
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Zastosowane środki prawne  

W związku ze zgłoszonymi w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu 

sporami zbiorowymi przeprowadzono 4 kontrole, po zakończeniu których inspektorzy 

pracy wydali następujące środki prawne: 

 nakazy zawierające 9 decyzji pisemnych 

 1 decyzja ustna 

 wystąpienia zwierające 18 wniosków 

W bieżącym roku sprawozdawczym na podstawie dokonanego monitoringu  

dotyczącego przebiegu sporów zbiorowych, na terenie właściwości miejscowej 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, spośród 27 sporów jakie zostały 

zarejestrowane, w 8 przypadkach spór zbiorowy zakończył się porozumieniem.  

W jednym przypadku Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” wycofała się ze sporu  

z pracodawcą, w jednym przypadku podpisano protokół rozbieżności, natomiast  

w pozostałych przypadkach, spory nadal trwają, bądź brak jest informacji o jego 

wynikach. 

W roku 2014, w porównaniu do lat ubiegłych, zauważalna jest tendencja spadkowa  

w ilości zgłaszanych sporów zbiorowych (2012 - 34 , 2013 – 34, 2014 - 27 ). 

Zmienia się jednocześnie ilość sporów w oparciu o podział wg rodzaju wykonywanej 

przez pracodawców działalności. Przykładem jest spadek liczby sporów w branży 

związanej z opieką zdrowotną i pomocą społeczną, przetwórstwem przemysłowym, 

handlem hurtowym i detalicznym, wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię 

elektryczną, gaz, prąd, a wzrost w branży górnictwo i wydobywanie oraz transport  

i gospodarka magazynowa. Ponadto, pojawiają się pojedyncze zgłoszenia sporów  

w administracji, edukacji, działalności usługowej i finansowo – ubezpieczeniowej.  

 

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. 

W 2014 r. statystyka egzekucyjna (bez egzekucji kar pieniężnych, o których mowa  

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

we Wrocławiu, w sposób następujący: 

Upomnienia skierowane do pracodawców:  

Liczba upomnień skierowanych do pracodawców 94 
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Liczba pracodawców, do których skierowano upomnienia 79 

Liczba decyzji objętych upomnieniami: 

w tym: 
432 

 liczba decyzji objętych upomnieniami dotyczących obowiązków z zakresu bhp 170 

 liczba decyzji objętych upomnieniami dotyczących obowiązków płacowych 262 

Liczba upomnień, które przyniosły efekt: 

w tym: 
49 

 liczba upomnień, które przyniosły efekt dot. decyzji bhp 44 

 liczba upomnień, które przyniosły efekt dot. decyzji płacowych 5 

Liczba decyzji zrealizowanych w wyniku upomnień 

w tym: 
125 

 liczba decyzji zrealizowanych w wyniku upomnień dot. decyzji bhp 109 

 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 5 

 liczba wystawionych tytułów wykonawczych dot. decyzji płacowych, 13 

Liczba zarzutów wniesionych na tytuły wykonawcze 2 

Liczba grzywien w celu przymuszenia 26 

Kwoty grzywien w celu przymuszenia 140 000,00 zł 

Liczba pracodawców, na których nałożono grzywny w celu przymuszenia 15 

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

13 

Liczba decyzji płacowych za niewykonanie których nałożono grzywnę w celu 
przymuszenia 

66 

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  6 000,00 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 7 

Liczba zawieszonych postępowań egzekucyjnych 0 

Efekty postępowania egzekucyjnego   

Liczba pracodawców którzy wykonali decyzje 

w tym: 
4 

 liczba pracodawców którzy wykonali decyzje dot. bhp 2 

 liczba pracodawców którzy wykonali decyzje płacowe  2 

Liczba pracodawców, którzy zapłacili grzywnę w celu przymuszenia 2 

Kwota grzywien w celu przymuszenia zapłacona przez pracodawców 20 000,00 zł 

Liczba tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów skarbowych 

w tym: 
24 

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

3 

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

21 
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Kwoty wynikające z tytułów wykonawczych przekazanych do urzędów 
skarbowych, 

w tym: 

138 000,00 

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

9 000,00 

 kwoty wynikające z grzywien w celu przymuszenia do wykonania nakazu 
płacowego  

129 000,00 

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

26 

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

1 768,00 zł 

Liczba tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących koszty 
upomnienia 

24 

Kwota wynikająca z tytułów przekazanych do urzędów skarbowych obejmujących 
koszty upomnienia 

214,00 

Kwoty ściągnięte przez urzędy skarbowe  2 292,00 zł 

 kwoty ściągnięte z tyt. grzywien w celu przymuszenia 2 000,00 zł 

 kwoty ściągnięte z tyt. opłat i upomnień  292,00 zł 

 

W okresie sprawozdawczym umorzonych zostało łącznie 7 postępowań 

egzekucyjnych. Jako przyczyny umorzenia postępowania egzekucyjnego należy 

wskazać:  

 1 postępowanie umorzono ze względu na wygaszenie decyzji objętej 

postępowaniem egzekucyjnym (utrata przez adresata decyzji statusu pracodawcy) - 

kwota uchylonej grzywny wynosiła 3 000 zł, 

 6 postępowań umorzono ze względu na bezskuteczność egzekucji, co było 

następstwem zwrócenia przez naczelnika urzędu skarbowego tytułów wykonawczych lub 

umorzenia przez naczelnika postępowania egzekucyjnego dotyczącego grzywien  

w celu przymuszenia z powodu niemożności uzyskania egzekwowanych kwot z majątku 

zobowiązanego (łączna kwota uchylonych grzywien wyniosła 36 983,28 zł). 

W związku z uchyleniem dokonanych czynności egzekucyjnych, uchylono łącznie 

9 grzywien na łączną kwotę 39 983,28 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 2014 r. przez inspektorów pracy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, kształtuje się następująco: 



 

  
Strona 41 

 
  

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

Liczba ukaranych, którzy zapłacili karę pieniężną 27 

Kwota kar pieniężnych wpłaconych przez ukaranych 70 800,00 zł 

Liczba upomnień skierowanych do ukaranych 6 

Kwota wynikająca z upomnień skierowanych do ukaranych 7 719,60 zł  

Liczba tytułów wykonawczych obejmujących kary pieniężne skierowanych 
do urzędów skarbowych 

3 

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

4 884,80 zł 

Kwoty kar pieniężnych wyegzekwowane przez urzędy skarbowe 5 150,00 zł 

 

 

Podsumowanie i wnioski 

Dokonując oceny ściągalności grzywien należy stwierdzić, że tak jak w 

latach poprzednich pozostaje ona nadal na bardzo niskim poziomie (łącznie z tytułu 

grzywien w celu przymuszenia w 2014 r. ściągnięto jedynie 2.000 zł).  

W trakcie prowadzonych w 2014 r. postępowań egzekucyjnych ustalono m.in., że 

spółki nie mają siedziby i nie prowadzą żadnej działalności pod adresami zgłoszonymi  

w dokumentach rejestracyjnych, członkowie zarządu nie byli obywatelami polskimi i nie 

przebywali na terenie Polski, spółki nie posiadały nieruchomości zaewidencjonowanych 

w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, nie figurowały w Centralnej Informacji  

o Zastawach Rejestrowych, nie posiadały pojazdów mechanicznych zarejestrowanych  

w Centralnej Ewidencji Pojazdów, nie posiadały środków na zajętych rachunkach 

bankowych, nie składały sprawozdań finansowych. Można zatem przyjąć twierdzenie, że 

przyczyną niskiej ściągalności grzywien jest trudna sytuacja finansowa zobowiązanych. 

Dodatkowo zaznaczyć należy, że wierzyciel (inspektor pracy) nie ma możliwości 

oddziaływania na tempo i skuteczność postępowania egzekucyjnego prowadzonego 

przez organ egzekucyjny tj. naczelnika urzędu skarbowego. 
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III. Wypadki przy pracy 

1. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 

W ubiegłym roku sprawozdawczym, według statystyk Głównego Urzędu 

Statystycznego (stan na 2013), województwo dolnośląskie było czwartym pod względem 

liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (po województwach śląskim, 

wielkopolskim i mazowieckim). W naszym województwie poszkodowanych w wypadkach 

przy pracy zostało 9 509 osób, o 723 osoby mniej niż w roku 2012. Wskaźnik 

poszkodowanych na 1 000 zatrudnionych wynosi tu 10,19 przy średniej krajowej równej 

7,54 i najniższym wskaźniku w województwie mazowieckim, wynoszącym 5,47. Nie ma 

jeszcze statystyk prowadzonych przez ten urząd za cały rok 2014, 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 2014 niestety 

potwierdzają te przewidywania: na terenie Dolnego Śląska do końca września w 

wypadkach przy pracy ucierpiało 6.358 osób, tj. o 240 mniej, niż w analogicznym okresie 

roku ubiegłego (w okresie I-IX 2012 roku wypadkom przy pracy uległo 6.598 osób). 

Więcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy było tylko w województwach śląskim, 

mazowieckim i wielkopolskim. 

 
Poszkodowani w wypadkach przy pracy w roku 2013 na 1000 zatrudnionych 
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W roku 2014 do Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zgłoszono ogółem 

247 zdarzeń wypadkowych. W roku poprzednim zdarzeń takich zgłoszono o 25 więcej.  

W 88 przypadkach odstąpiono od badania zdarzenia z uwagi na ich charakter (m.in. 

przypadki medyczne, wypadki komunikacyjne), 2 zgłoszenia przekazano do innego 

inspektoratu ze względu na właściwość miejscową, natomiast 2 zgłoszenia dotyczyły 

zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Pamiętać należy, iż obowiązkiem zgłoszenia 

właściwemu inspektorowi pracy oraz prokuratorowi objęte są wypadki przy pracy oraz 

wszelkie zdarzenia, które za wypadek przy pracy mogą zostać uznane, 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 142 zdarzeń, dotyczących 132 wypadków 

indywidualnych, 10 wypadków, w których poszkodowanych zostało więcej niż 2 osoby 

oraz 2 zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Spośród zbadanych w minionym roku 

wypadków przy pracy, 17 zdarzyło się w roku 2013.  

Liczby zbadanych przez inspektorów pracy zdarzeń uznanych za wypadki przy 

pracy w latach 2012-2014 przedstawia poniższa tabela. Zestawienie to nie obejmuje 

indywidualnych wypadków lekkich – niepodlegających obowiązkowemu zgłoszeniu 

właściwemu inspektorowi pracy – zbadanych przez inspektorów. 

W 25 przypadkach nie udało się zakończyć badania zdarzeń do końca roku 

sprawozdawczego, więc nie ujęto ich w dalszych statystykach. 

 
Zbadane zdarzenia uznane za wypadki przy pracy 

2012 2013 2014 

ciężkie 67 66 72 

śmiertelne 32 32 28 

zbiorowe 16 22 10 

razem 115 120 110 

 

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 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Wrocław 28 27 25 12 12 10 2 8 2 

Kłodzko 2 0 0 0 3 5 0 0 0 

Legnica 15 11 18 12 11 4 6 8 6 
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41%

24%

9%

9%

1%
3%

2%

4%
1%

1%
2%

1%

1%

1%

Struktura zbadanych wypadków wg. branż 

przetwórstwo przemysłowe

budownictwo

górnictwo i kopalnictwo

handel i naprawy

obsługa nieruchomości

transport i składowanie

zaopatrywanie w energię

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo

administracja publiczna

Wałbrzych 13 20 15 4 3 8 5 2 1 

Jelenia Góra 8 8 14 4 3 1 2 4 1 

razem  67 66 72 32 32 28 16 22 10 

 

Do największej ilości wypadków doszło w 2014 roku wśród osób zatrudnionych  

w przetwórstwie przemysłowym (41%). To sytuacja odmienna niż w roku ubiegłym, kiedy 

to najczęściej (24,47%) wypadkom ulegały osoby zatrudnione w budownictwie. 

Tegoroczna sytuacja kształtuje się odmienienie także z tego względu, iż w roku ubiegłym 

46,67% wypadków przy pracy rozłożonych było na dwie branże – przemysł  

i budownictwo, natomiast w tym roku w samym tylko przetwórstwie przemysłowym 

zaistniało 41% wszystkich wypadków, w budownictwie zaś kolejnych 24%. Oznacza, że 

aż 65% wszystkich wypadków, które miały miejsce na terenie Dolnego Śląska, to 

wypadki, do których doszło w przemyśle bądź budownictwie. 

 

 

 

 

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 

(37%). Na terenie prowadzonych prac budowlanych zaistniało 29% wszystkich badanych 

w 2014 roku wypadków. W roku poprzednim, w miejscu prowadzenia produkcji, jak i na 

terenie budowy, doszło do 23% wypadków. 
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Struktura zbadanych wypadków wg miejsca zdarzenia

miejsce produkcji
przemysłowej
teren budowy

pod ziemią - kopalnie

miejsce magazynowania

pomieszczenia socjalne i
higieniczno-sanitarne
drogi, parkingi

tereny leśne

miejsce konserwacji lub
napraw

1

2

6

11

12

16

17

13

19

26

zdarzenia związane  z elektrycznością, pożar,
wybuch

wyrzut, emisja substancji szkodliwych

nieustalona przyczyna

inne wydarzenia - nieokreślone lub
niesklasyfikowane

wstrząs, przemoc, obecność w miejscu zagrożenia

utrata kontroli nad maszyną, środkami transportu
lub ładunkiem

przemieszczanie się osoby

w tym upadek z wysokości

poślizgnięcie się, potknięcie, upadek osoby

uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, załamanie się
elementu

Struktura zdarzeń powodująych wypadki

 

 

W wypadkach badanych przez inspektorów pracy w 2014 roku najczęstszymi 

zidentyfikowanym zdarzeniem wypadkowym było uszkodzenie, rozerwanie lub 

załamanie się elementu (21%) oraz poślizgnięcie się, potknięcie bądź upadek osoby 

(15%), gdzie na 19 takich przypadków, aż 13 z nich było upadkami z wysokości. Dość 

znaczącymi statystycznie wydarzeniami powodującym wypadki przy pracy były te, które 

wiązały się z poruszaniem poszkodowanego. Warto zaznaczyć jednak, iż w 5% 

przypadków nie udało się wskazać zdarzenia zgodnego z obowiązującą klasyfikacją. 

 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 46 

 
  

155

29

74

204

36

67

175

34

73

ogółem

śmiertelne

ciężkie

Poszkodowani w wypadkach  przy pracy zbadanych 
w roku 2014 

( z wypadkami lekkimi)

2012

2013

2014

23%

23%

23%

17%

8%
6%

Czynniki materialne związane ze zbadanymi wypadkami przy 
pracy

maszyny, urządzenia i
wyposażenie stacjonarne

budynki, konstrukcje i ich
elementy

materiały, przedmioty, części
maszyn

maszyny i urządzenia do
przenoszenia i magazynowania

maszyny i wyposażenie
przenośne lub ruchome

pojazdy drogowe

Na poniższym wykresie przedstawiono najczęstsze czynniki materialne związane  

z wydarzeniami wypadkowymi. W tym roku taka sama liczba (po 20) charakteryzuje 

następujące czynniki materialne mające związek z zaistnieniem zdarzenia 

wypadkowego: maszyny i urządzenia stacjonarne, budynki, konstrukcje i ich elementy 

oraz materiały i części maszyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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” nie został na tym wykresie odzwierciedlony w sposób 

rzeczywisty. 
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83% poszkodowanych w wypadkach 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 17% wszystkich 

poszkodowanych w wypadkach. 

W wypadkach ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych poszkodowanych zostało łącznie 

125 osób, z których 103 to pracownicy w rozumieniu Kodeksu pracy, natomiast 22 

osoby, to osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy. 

O wypadkach osób wykonujących pracę a niebędących pracownikami, inspektorzy 

PIP uzyskiwali informacje od jednostek organizacyjnych policji, od przedstawicieli 

mediów i od dyspozytorów służb ratunkowych.  

 

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 

krócej niż rok – 34%. Wśród 35 osób, które uległy wypadkowi przy pracy w pierwszym 

roku zatrudnienia, 6 poszkodowanych nie przepracowało w zakładzie nawet tygodnia. Na 

szczęście w tym roku, wśród poszkodowanych w wypadku zaistniałym w pierwszym 

tygodniu pracy, nie było ofiar śmiertelnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W wypadkach przy pracy, zbadanych przez inspektorów pracy OIP Wrocław  

w roku 2014, poszkodowanych zostało 35 pracowników o stażu pracy w zakładzie nie 

dłuższym niż 1 rok (34% wszystkich poszkodowanych), z których 6 to poszkodowani  

o stażu pracy krótszym niż tydzień. 

 

We wszystkich wypadkach zbadanych przez inspektorów pracy  

w 2014 roku poszkodowanych zostało 155 osób, z których 29 poniosło śmierć,  

a 74 doznało ciężkich obrażeń ciała, nierzadko kończących się trwałym kalectwem. 
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wg wieku
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od 30 lat do 39 lat

od 40 lat do 49 lat

od 50 lat do 59 lat

od 60 lat do 69 lat

Grupą szczególnie narażoną na wypadki przy pracy byli w roku 2014 pracujący  

w grupie wiekowej od 30 do 39 lat (35% poszkodowanych w wypadkach przy pracy 

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 najstarszych pracowników 

(powyżej 60 roku życia), co jest związane ze stosunkowo niewielką liczbą pracujących  

w tej grupie. 

 

 

 

 

Rokrocznie największą grupą osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy są 

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. W roku 2014 stanowili oni 42% wszystkich 

pracowników poszkodowanych w ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych wypadkach przy 

pracy. Znaczącą grupą pracowników ulegającą wypadkom przy pracy, podlegającym 

zgłoszeniu do PIP, są operatorzy maszyn. W roku sprawozdawczym grupa ta liczyła 

34% 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 2% do 1%). Wypadki, w których doznają oni urazu 

bądź które są przyczyną ich śmierci to przeważnie wypadki komunikacyjne. 

 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 49 

 
  

43

35

8

7

3 2 2 21

Pracownicy poszkodowani w wypadkah przy pracy
wg zawodoów

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

operatorzy i monterzy maszyn i
urządzeń

pracownicy usług i sprzedawcy

pracownicy przy pracach prostych

technicy i inny średni personel
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Wydaje się, iż warto w przedmiotowych statystykach zwrócić także uwagę na 

wielkość zakładu pracy, w którym dochodzi do wypadków przy pracy. Znaczącym jest 

fakt, że do największej ilości wypadków, w tym zdecydowanie największej ilości 

wypadków śmiertelnych, dochodzi w małych zakładach, w których zatrudnionych jest do 

9 pracowników. W roku 2014, 50% wszystkich śmiertelnych ofiar indywidualnych 

wypadków przy pracy, to osoby, które zatrudnione były w małych zakładach! 

 

 

ogółem

śmiertelne

ciężkie

zbiorowe

Zbadane wypadki przy pracy wg wielkości zakładu

wielkie (powyżej 250)

duże (od 50 do 249)

średnie (od 10 do 49)

małe (do 9 pracowników)
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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 43% ogółu zbadanych 

wypadków. W ramach czynnika ludzkiego należy wyróżnić: 

 nieprawidłowe zachowanie się pracownika wywołane zaskoczeniem, 

lekceważeniem zagrożenia, niedostateczna koncentracja uwagi na 

wykonywanej czynności – 89 przypadków,  

 niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika – 52 przypadków, 

 niewłaściwe używanie sprzętu ochronnego lub nieużywanie go w ogóle – 6 

przypadków,  

 niewłaściwe posługiwanie się sprzętem oraz urządzeniami technicznymi czy 

mechanicznymi – 33 przypadków, 

 stan psychofizyczny pracownika niezapewniający bezpiecznego wykonywania 

pracy, (spożywanie alkoholu, środków odurzających oraz psychotropowych) – 9  

przypadków.  

Kolejną grupą przyczyn wypadków przy pracy były przyczyny organizacyjne – 

odnotowano je w 44% 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.  

Trzecią i ostatnią wyróżnioną przez inspektorów PIP grupą przyczyn wypadków 

przy pracy były przyczyny techniczne. Odnotowano je w 13% ogółu zbadanych 

wypadków. Należy tu wymienić wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania 

techniczne i ergonomiczne czynnika materialnego. 
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2. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków zaistniałych 

podczas realizacji prac remontowo-budowlanych 

W roku 2014 inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu zbadali 

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

4 z nich to wypadki, które zaistniały jeszcze w roku 2013, ale dopiero w bieżącym roku 

sprawozdawczym udało się zakończyć ich badanie. Badanie 8 wypadków, które miały 

miejsce w bieżącym roku, zostanie zakończone w roku 2015. W tych wypadkach, które 

podlegały zbadaniu, obrażeniom uległo 29 osób, z których 13 zmarło, a 14 doznało 

ciężkich urazów. 

Rozkład badanych zdarzeń wypadkowych pomiędzy poszczególnymi Oddziałami 

OIP Wrocław przedstawia się następująco: 

 

 

7,0%

1,3%

11,1%

1,9%

19,0%

0,4%

3,0%

34,1%

3,0%

1,7%

14,9%

2,6%

Przyczyny zbadanych wypadków przy pracy
brak lub niewłaściwe posługiwanie się
czynnikiem materialnym przez
pracownika

nieużywanie sprzętu ochronnego
przez pracownika

niewłaściwe samowolne zachowanie
się pracownika

stan psychofizyczny pracownika,
niezapewniający bezpiecznego
wykonywania pracy

nieprawidłowe zachowanie się
pracownika

inna przyczyna

niewłaściwa eksploatacja czynnika
materialnego

niewłaściwa ogólna organizacja pracy

niewłaściwa organizacja stanowiska
pracy

niewłaściwy stan czynnika
materialnego

wady konstrukcyjne lub niewłaściwe
rozwiązania techniczne czynnika
materialnego

wady materiałowe czynnika
materialnego
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Najczęstsze zdarzenia wypadkowe w budownictwie

upadek z wysokości

uderzenie spadającym elementem

poślizgnięcie, potknięcie na tym
samym poziomie
utrata kontroli nad maszyną,
transportowanym ładunkiem
niewłaściwe ruchy
poszkodowanego
obecność w stefie zagrożenia

uszkodzenie materiału

nieustalony przebieg zdarzenia

 

 

 

 

 

 

 

Najczęściej występującym wydarzeniem wypadkowym był upadek z wysokości –  

w 39% przypadków z 28 zbadanych, zanotowano właśnie ten rodzaj zdarzenia. Dalej na 

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

przedmiotem (14%), poślizgnięcie się, potknięcie na tym samym poziomie (11%), 

niewłaściwe ruchy poszkodowanego (7%). Po 4% wśród wszystkich zgłoszonych 

zdarzeń wypadkowych stanowiły: utrata kontroli nad maszyną bądź transportowanym 

ładunkiem, obecność poszkodowanego w strefie zagrożenia, oraz uszkodzenie czynnika 

materiałowego. W przypadku 18% badanych wypadków, nie udało się ustalić 

wydarzenia, które doprowadziło do wypadku.  
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Analiza wypadków przy pracy zaistniałych na dolnośląskich budowach w roku 2014 

oraz nieprawidłowości stwierdzane podczas przeprowadzanych przez inspektorów pracy 

kontroli, wskazują na dalszą potrzebę kontrolowania zwłaszcza „małych” budów, na 

których pracuje do 25 osób oraz kontynuowanie działań prewencyjnych w małych 

zakładach pracy. Szczególna uwagę należy zwrócić na prace wykonywane na 

wysokości, eksploatację rusztowań budowlanych oraz zabezpieczanie stanowisk pracy 

znajdujących się ponad otaczającym je terenem. 

 

Zastosowane środki prawne  

W wyniku przeprowadzonych kontroli związanych z badaniem wypadków 

inspektorzy wydali 177 decyzji w tym: 

 5 decyzji wstrzymania prac, 

 14 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń 

 3 decyzje skierowania pracowników do innych prac 

 1 decyzja zakazu wykonywania prac 

29

13

14

34

10

16

30

10

13

ogółem

śmiertelne

ciężkie

Poszkodowani w zbadanych wypadkach przy pracy w 
budownictwie 

2012

2013

2014

W budownictwie najczęściej występującymi zdarzeniami wypadkowymi są 

upadki z wysokości. W roku 2014 ze zbadanych 28 wypadków, 11 to upadki  

z wysokości, w których zginęło 7 osób, a 4 doznało ciężkich uszkodzeń ciała. 
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 47 decyzji z rygorem natychmiastowego wykonania na podstawie art. 108 kpa. 

Ponadto do pracodawców skierowano 77 wystąpienia zawierających 201 

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. Wypadek miał 

miejsce na jednej z dużych wrocławskich budów zespołu bloków mieszkalnych. 

Generalny wykonawca zawierał szereg umów z podwykonawcami, a ci następnie zlecali 

określone roboty kolejnym drobnym podmiotom gospodarczym. Na budowie 

funkcjonował nadzór w osobie kierowników i brygadzistów. Sporządzono wiele 

dokumentów regulujących organizację i porządek na budowie, w tym między innymi 

szereg obowiązków w zakresie zgłaszania wszelkich osób zatrudnianych na tej budowie 

przez podwykonawców. Niestety obowiązki te pozostawały wyłącznie w sferze teorii i nie 

były respektowane na żadnym szczeblu zarządzenia procesem inwestycyjnym. Jeden  

z drobnych podwykonawców robót murarskich wprowadził na budowę szereg osób bez 

kontroli i interwencji ze strony kierownictwa budowy. Jedna z takich osób stała się ofiarą 

upadku z wysokości ze skutkiem śmiertelnym. Poszkodowany świadczył pracę bez 

jakiejkolwiek umowy, bez przeszkolenia bhp na tej budowie oraz żadnego dokumentu 

medycznego dopuszczającego go do pracy na określonym stanowisku. 

W związku ze stwierdzonymi wykroczeniami przeciwko prawom pracownika 

nałożono 65 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 91 300 zł,  

w stosunku do 9 osób odpowiedzialnych za popełnienie takich wykroczeń zastosowano 

środki wychowawcze. Inspektorzy pracy skierowali ponadto 3 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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Fot. nr 1: Ogólny widok miejsca wypadku 

 

 
Fot. nr  2: Brak zabezpieczenia krawędzi stropu przed upadkiem z wysokości 

Przyczyny wypadku tkwiły zarówno w lekceważeniu zagrożenia przez samego 

poszkodowanego i zatrudniającego go przedsiębiorcę, jak i w niewłaściwym nadzorze na 

budowie. Podmiot zatrudniający poszkodowanego, po wypadku zakończył prace na tej 

budowie. Stwierdzone nieprawidłowości były podstawą do zawiadomienia prokuratury  

o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez osoby z kierownictwa budowy oraz 

przedsiębiorcę zatrudniającego ofiarę wypadku. 

Zdarzenie to w pełni odzwierciedla większość przyczyn doprowadzających do 

wypadków – lekceważenie zagrożenia, brak lub niewłaściwy nadzór, pośpiech, 
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tolerowanie przez nadzór i samych pracowników ewidentnych nieprawidłowości, brak lub 

nieprawidłowy instruktaż w zakresie sposobu wykonania prac. 

Kolejnym przykładem kontroli związanych z badaniem wypadku przy pracy, niech 

będzie wypadek spoza terenu budowy. Do przedmiotowego zdarzenia doszło  

w zakładzie produkującym konstrukcje stalowe, gdzie wykonywane były między innymi 

obudowy do maszyn górniczych – kruszarek. W toku procesu produkcyjnego konstrukcja 

była spawana i wymagała obracania. Ze względu na jej wielkość i ciężar do obracania 

elementu wykorzystywano suwnicę. Podczas jednego z takich obrotów nastąpiło 

niekontrolowane przesunięcie (wahnięcie) podwieszonego ciężaru, który przygniótł 

pracownika do konstrukcji innej kruszarki spawanej na sąsiednim stanowisku. Skutkiem 

wypadku były ciężkie obrażenia wewnętrzne. 

 

 

Fot. nr 3: Przebieg wypadku 
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Fot. nr 4: Sposób obracania konstrukcji 

Stwierdzono, że przyczyny zdarzenia wynikały z niewłaściwej organizacji 

stanowiska pracy, tzn. pracownicy niebiorący udziału w procesie przebywali w miejscu 

prac transportowych. Brak też było szczegółowej instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa 

pracy przy transporcie elementów wielkogabarytowych, określającej sposób 

zabezpieczania i obracania. Ponadto uwidocznione zostało rutynowe zachowanie 

samych wykonawców prac oraz poszkodowanego, który mając świadomość, co dzieje 

się na sąsiednim stanowisku nie przerwał swojej pracy. Wszyscy uczestnicy zdarzenia 

są pracownikami z dużym doświadczeniem. 

Dane liczbowe, zarówno co do ilości wypadków, jak i ich rodzaju oraz struktury  

i przyczyn, wskazują, że w 2014 r. nie zaszły istotne zmiany w stosunku do lat ubiegłych. 

Podobnie wygląda sytuacja w sposobie realizacji przez służby bhp i zespoły 

powypadkowe obowiązków wynikających z obowiązujących procedur powypadkowych.  

Stwierdzane nieprawidłowości nie odbiegają ilościowo i jakościowo od wyników 

wcześniejszych kontroli. 

 

 

Efekty kontroli  

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 
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konkretnym i wymiernym efektem przeprowadzonych kontroli było wyeliminowanie 

zagrożeń związanych z wypadkiem.  

W 70 przypadkach wydano decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu, co 

oznacza jednoczesną likwidację bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia. 

Poprawa warunków pracy dotyczy organizacji stanowiska pracy, wyposażenie tego 

stanowiska oraz stanu technicznego obiektów. Po kontrolach związanych z badaniem 

wypadków przy pracy wydano m.in. decyzje dotyczące: 

 organizacji stanowiska pracy i wyposażenia,  

 stanu technicznego maszyn i urządzeń, 

 środków transportu i pomieszczeń, 

 eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych. 

 

Powypadkowe działania profilaktyczne 

W związku z sygnalizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego wzrostem 

liczby wypadków przy eksploatacji wózków jezdniowych, podjęto wspólne działania 

prewencyjno informacyjne. 10 stycznia 2014 r. zorganizowane zostały wspólne warsztaty 

dla inspektorów UDT z oddziałów we Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy oraz inspektorów 

pracy zajmujących się tematyka wypadkową oraz maszynową. Celem warsztatów było 

ujednolicenie podejścia do zagadnień kwalifikacji operatorów, zakresu kompetencji 

poszczególnych organów i wymogów technicznych dla wózków. 27 marca 2014 r. 

zorganizowana zaś została wspólna konferencja poświęcona bezpieczeństwu pracy przy 

eksploatacji wózków jezdniowych, na którą zaproszeni zostali również przedsiębiorcy 

eksploatujący wózki. Omówiono na niej m.in. zagadnienia uprawnień kwalifikacyjnych 

oraz obowiązków w zakresie zgłaszania wypadków z udziałem wózków jezdniowych. 

Przedstawiono charakterystyczne wypadki z omówieniem ich przyczyn.  

Zagadnienia wypadków przy pracy omawiane też były podczas spotkania  

z pracodawcami w ramach programu prewencyjnego „Zarządzanie bhp – prewencja 

wypadkowa”. 
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IV. Działania nadzorczo-kontrolne w obszarze 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  

w roku 2014 przeprowadzane były zarówno w zakresie przestrzegania podstawowych 

obowiązków takich jak: szkolenia pracownicze w zakresie bhp, badania lekarskie, 

wypełnianie zadań służby bhp czy ocena ryzyka zawodowego, jak również 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, zagrożeń związanych z nanomateriałami czy 

usuwania wyrobów zawierających azbest. W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono 

działania kontrolno-nadzorcze w wybranych tematach, obejmujących branże nowe oraz 

te o największym nasileniu zagrożeń. 

 

1. Kontrole przestrzegania przepisów bhp podczas usuwania 

wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych  

i przemysłowych  

 

Działania kontrolno-nadzorcze 

Państwowa Inspekcja Pracy już od 18 lat prowadzi działania na rzecz 

ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy usuwania wyrobów zawierających azbest  

z obiektów budowlanych i przemysłowych, pracujących w bezpośrednim i w pośrednim 

narażeniu na włókna azbestowe oraz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania prac. Działania te wplatają się w założenia „Programu Oczyszczania Kraju 

z Azbestu na lata 2009-2032”, uchwalonego przez Radę Ministrów w dn. 14.07.2009r., 

będącego kontynuacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

stosowanych na terytorium Polski” przyjętego przez Radę Ministrów w dn. 14.05.2002r. 

Program powyższy obejmuje tak długi okres, uwzględniając znaczną trwałość, 

stosowanych przede wszystkim w budownictwie, wyrobów zawierających azbest. 

Praktyka wskazuje jednak, że znaczna część wyrobów azbestowych wbudowanych  

w obiekty budowlane i przemysłowe wymaga szybkiego usunięcia. Uszkodzone 

materiały i wyroby azbestowe stanowią bezpośrednie źródło uwalniania się włókien 

azbestowych do środowiska naturalnego oraz środowiska pracy. Włókna azbestowe 

stanowią ryzyko nabywania przez ludzi chorób azbestozależnych. Ze względu na 

poważne skutki powodowane przez te choroby, jednym z priorytetów w działaniu 

Państwowej Inspekcji Pracy stała się ochrona zdrowia osób zatrudnionych przy 
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zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Prowadzone w tym zakresie, 

kolejny rok z rzędu, kontrole ujawniają nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp przez 

firmy prowadzące te prace oraz lekceważenie przez pracodawców i pracowników 

zagrożeń związanych z azbestem.  

 

Kontrole 

przeprowadzone 

ogółem 

Zakłady pracy 

Zatrudniające 

1- 9 

pracowników 

Zatrudniające 

10-49 

pracowników 

Zatrudniające 

50- 250 

pracowników 

Zatrudniające 

>250 

pracowników 

Liczba 

zakładów 
  22 19 1 0 0 

 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

W zakresie ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych stwierdzono 

między innymi następujące nieprawidłowości: 

 brak zgłoszenia prac właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, 

 niezgodne z wymaganiami zawartymi w przepisach, zgłoszenie prac 

właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, 

 niedotrzymanie 7-dniowego terminu zgłoszenia prac właściwemu okręgowemu 

inspektorowi pracy, przed rozpoczęciem prac związanych z usuwaniem 

azbestu, 

 niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej. Przyleganie materiału 

rękawów i nogawek spodni do nadgarstków i kostek, 

 brak lub nie używanie przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

 brak opracowania planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, 

 brak zapoznania pracowników z planem prac, 

 brak lub nieprawidłowe odgrodzenie i oznaczenie terenu prac ostrzeżeniem 

„Uwaga! Zagrożenie azbestem”, 

 niewłaściwe metody pracy, 

 niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych w ustalonym i chronionym 

miejscu z zastosowaniem materiału uniemożliwiającego przenikanie włókien 

azbestowych do gruntu, 

 niewłaściwe pakowanie i oznakowanie odpadów azbestowych, 

 brak zapoznania pracowników z udokumentowaną oceną ryzyka zawodowego 

lub nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego, 
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 brak szkolenia w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest lub inne nieprawidłowości dotyczące szkoleń bhp, 

 

Przykłady stwierdzonych nieprawidłowości 

 W czasie jednej z kontroli, inspektor pracy stwierdził, że na terenie rozbiórki 

znajduje się niewłaściwe składowany – zrzucony, potłuczony azbest, poniższe zdjęcia 

przedstawiają ustalony stan faktyczny. 

 

  

Fot. nr 5 i  6: Zrzucony, potłuczony azbest został pozbierany w jedno miejsce i przykryty folią 

 

W czasie innej kontroli, inspektor pracy ustalił, że pracownicy przy pomocy 

młotków potłukli płyty, które wcześniej nie były zwilżone wodą (brak środków 

technicznych na wyposażeniu pracodawcy w miejscu wykonywania pracy), prace 

wykonywane były bez środków ochrony indywidualnej, etc.  

 

 

Fot. nr 7: Prace wykonywane bez środków ochrony indywidualnej 
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Kolejną nieprawidłowością występującą przy usuwaniu wyrobów zawierających 

azbest z obiektów budowlanych i przemysłowych jest brak tablic informujących  

o zagrożeniu azbestem. 

 

   
 

Fot. nr 8 i 9:  Brak umieszczenia w strefie prac tablic informacyjnych  
 

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

Zdaniem inspektorów pracy: 

 lekceważenie  przepisów i zasad bezpieczeństwa, i higieny pracy przy pracach 

związanych z usuwaniem, rozbiórką  wyrobów  zawierających azbest, 

 nieznajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa, i higieny pracy przy pracach 

związanych z narażeniem na czynniki szkodliwe o właściwościach 

rakotwórczych, 

 lekceważenie zagrożenia  przy braku  prawidłowej analizy środowiska  pracy, 

 nieprawidłowa interpretacja przepisów prawa pracy, 

 wysoki koszt dokonania identyfikacji jakościowej i ilościowej wyrobu 

zawierającego azbest, podlegającego usunięciu, 

 pośpiech przy wykonywaniu prac ze względu na krótkie terminy realizacji zadań, 

 obniżanie kosztów pracy, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum środków  

przeznaczonych na bezpieczeństwo i higienę pracy, 

 wybór przez inwestorów, wykonawców prac oferujących najniższą cenę 

wykonania  usługi, bez analizy możliwości technicznych i doświadczenia 

wykonawcy, 

 brak wymogów polskiego prawodawstwa, posiadania całej dokumentacji 

pracowniczej w miejscu prowadzenia prac usuwania, rozbiórki wyrobów 

zawierających azbest, związanej z możliwością dopuszczenia pracowników do 

ich wykonywania, 

 unikanie przez wykonawców prac zgłoszenia prac do okręgowego inspektora 

pracy, bądź zgłoszenie prac w dniu ich rozpoczęcia, co umożliwia wykonawcom 
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unikanie kontroli  ze  strony  właściwych  organów  nadzoru  i  kontroli nad 

warunkami pracy, 

 brak sankcji karnych za niedokonanie powiadomienia właściwego okręgowego 

inspektora pracy o zamiarze wykonywania prac związanych z usuwaniem, 

rozbiórką  wyrobów zawierających azbest, 

 brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej posiadającej dogłębną wiedzę 

fachową i doświadczenie przy pracach w narażeniu na działanie włókien 

azbestowych, szczególnie w podmiotach, które dorywczo zajmują się usuwaniem 

wyrobów zawierających azbest. 

 unikanie przez pracodawców zatrudniania osób na umowy o pracę; zatrudnianie 

osób na podstawie umów cywilno – prawnych, co w części uniemożliwia 

inspektorom pracy  weryfikację prowadzonych prac i oszacowania zastanego 

poziomu bhp, 

 pozostawienie osób wykonujących prace bez stałego bezpośredniego nadzoru, 

 niedostateczny  nadzór  nad  wykonywaniem prac lub tolerowanie przez osobę 

nadzorującą prace niewłaściwych działań, zachowań pracujących, 

 brak przepisów umożliwiających inspektorom pracy dokonania weryfikacji planów  

pracy przed przystąpieniem do ich realizacji, 

 traktowanie oceny ryzyka zawodowego oraz planu prac za zbędny obowiązek, 

 brak umiejętności wykorzystania oceny ryzyka zawodowego oraz planu prac do 

poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zatrudnionych  

pracowników, 

 tworzenie tzw. „uniwersalnych” planów prac stosowanych na różnych budowach, 

bez  względu na warunki prowadzenia prac związanych z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest, 

 brak  znajomości  skutków  działania  włókien  azbestowych na zdrowie 

pracujących, 

 brak  widocznych skutków zdrowotnych uprzedniego  narażenia  zatrudnionego  

na  pyły  azbestu, co wiąże się z długim utajonym okresem latencji chorób 

azbestozależnych, 

 niechęć lub brak znajomości przepisów prawa pracy prowadzenia w sposób 

prawidłowy dokumentacji pracowniczej, 

 brak wiedzy w zakresie prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej do 

poziomu i rodzaju występującego narażenia, zagrożenia, lekceważenie  przez 

zatrudnionych zagrożeń  związanych  z  narażeniem  na  włókna  azbestowe. 
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Zdaniem  pracodawców, przedsiębiorców: 

 coroczne obniżenie kosztów przez inwestorów na usuwanie wyrobów 

zawierających azbest, a co za tym idzie szukanie oszczędności podczas 

wykonywania tych prac. W przypadku przetargów publicznych rozbieżność 

pomiędzy najniższą a najwyższą ofertą wynosi 100%, 

 wysoki koszt szkoleń z zakresu znajomości przepisów i zasad bhp, ze 

szczególnym uwzględnieniem metod pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych 

w narażeniu na  włókna azbestowe, 

 brak czasu na poddawanie się szkoleniom bhp, 

 wysoki koszt dokonania identyfikacji jakościowej i ilościowej wyrobów 

azbestowych, które podlegają usunięciu, 

 zbyt długi termin dostarczania wyników z przeprowadzonych badań i pomiarów 

przez uprawnione laboratoria analizy środowiska pracy; wyniki dostarczane są po 

dwóch, trzech miesiącach od dnia pobrania prób i nie stanowią podstawy do 

określenia bezpiecznych metod pracy; po tym czasie, prace prowadzone są już  

w innym miejscu, na  innych  budowach, 

 przepisy dotyczące problematyki azbestowej zawarte są w kilkunastu aktach 

prawnych  wydanych na podstawie różnych ustaw, 

 zbyt krótkie terminy wykonywania prac narzucane przez inwestorów, 

 wysokie koszty dojazdów i noclegów pracowników, tym samym prace 

wykonywany są z pomijaniem istotnych procedur, 

 brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej, najczęściej są to osoby zatrudniane 

sezonowo a z problematyką azbestową zapoznawane są w czasie 

kilkugodzinnego  instruktażu, 

 czasochłonne prowadzenia dokumentacji pracowniczej, związane z codziennym 

odnotowywaniem wydawanych, należnych środków ochrony indywidualnej, 

dostępnych i  pobieranych  przez pracownika według  potrzeb, 

 prowadzenie prac podczas wysokich temperatur powodujących dyskomfort pracy, 

 zmęczenie pracowników przy wykonywaniu prac, 

 uciążliwość stosowania środków ochrony indywidualnej, 

 trudności z wyegzekwowaniem od pracujących dyscypliny pracy, poddawania się 

obowiązującym procedurom, co jest istotne w sytuacji, gdy pracodawca, 

przedsiębiorca prowadzi kilka budów i nadzór nad poszczególnymi budowami 

sprawują inni pracujący, 

 nieopłacalność organizowania prawidłowego składowiska w przypadku 

składowania odpadów azbestowych przez 1-2 dni, 

 nieopłacalność organizowania prawidłowego zaplecza higieniczno – sanitarnego 

w  przypadku prac o małym zakresie, trwających  często kilka godzin lub 1-2 dni, 
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 mała ilość pomieszczeń udostępnianym wykonawcom prac, 

 dodatkowe koszty związane z organizacją prawidłowego zaplecza higieniczno – 

sanitarnego, 

 ograniczony teren prowadzenia prac – brak możliwości wstawienia dodatkowych  

kontenerów  stanowiących prawidłowe zaplecze  higieniczno – sanitarne, 

 wysokie koszty usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 

azbestowych, 

 brak informacji o sposobach bezpiecznego usuwania azbestu. 

 

 

Zastosowane środki prawne 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy 

skierowali do pracodawców przyznane im prawem środki prawne: 

 47 decyzji, w tym: 

 45 decyzji ustnych, 

 2 decyzje na piśmie, 

 9 decyzji w trybie art. 108 Kpa, 

 4 decyzje wstrzymania prac 

 3 decyzje skierowania do innych prac 

 wystąpienia, zawierające 42 wnioski 

 

Efekty działań kontrolnych 

O wykonaniu decyzji nakazowych wykonawcy prac poinformowali na 

piśmie inspektorów pracy. W wyniku realizacji decyzji ustnych, decyzji wydanych na 

piśmie oraz wystąpień uzyskane zostały następujące efekty: 

 wstrzymano prace związane z demontażem łat więźby dachowej budynku 

gospodarczego w miejscowości Michałów do czasu zabezpieczenia pracowników 

przed upadkiem z wysokości, poprzez zapewnienie bezpiecznego wejścia/zejścia na 

poddasze budynku, usunięcia wyrobów zawierających azbest  powstałych w wyniku 

demontażu płyt cementowo-azbestowych, wyposażenia pracowników w niezbędne 

środki ochrony indywidulanej chroniące przed upadkiem z wysokości, 

 poinformowano Nadzór Budowlany, że przedmiotem rozbiórki jest inny budynek, niż 

to wynika z pozwolenia  na rozbiórkę. Jednocześnie w treści okazanego  projektu 

znajdowało się pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, z którego treści 

wynikała negatywna opinia rozbiórki budynku obory i stajni oraz za konieczne 
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uznano zachowanie tych obiektów oraz ich zabezpieczenie i docelowe 

wyremontowanie, 

 poprawiono bezpieczeństwo pracowników poprzez:  

 wstrzymanie prac dekarskich do czasu wyposażenia osób świadczących pracę  

w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości w postaci linek oraz 

amortyzatorów, 

 skierowanie pracowników do innych prac nie związanych z usuwaniem azbestu 

do czasu wyposażenia osób świadczących pracę w odpowiedni kombinezon 

zabezpieczający przed działaniem pyłu azbestowego, 

 nakazanie zapewnienie planu pracy usuwania wyrobów zawierających azbest, 

 nakazanie wyposażenia pracowników wykonujących prace związane ze 

sprzątaniem terenu wykonywania prac z odpadów zawierających azbest oraz 

oczyszczenie z pyłu azbestu w podciśnieniowy sprzęt filtracyjno-wentylacyjny 

zaopatrzony w wysoko skuteczne filtry, 

 nakazanie uprzątnięcia terenu wykonywania prac z odpadów zawierających 

azbest oraz oczyszczenie z pyłu azbestu w sposób uniemożliwiający jego emisję 

do środowiska, 

 niezwłoczne wstrzymanie prac związane z demontażem płyt cementowo-

azbestowych do czasu zapewnienia właściwych metod pracy. 

 niezwłoczne skierowanie pracowników do innych prac do czasu zapewnienia 

stosowania przez nich środków ochrony indywidualnych chroniących pracownika 

przed pyłami azbestu, 

 wyposażenie pracownika oraz wykonawców w sprzęt umożliwiający 

wykonywanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 

zgodnie z przepisami bhp  - tj. w sprzęt umożliwiający zwilżanie demontowanych 

płyt oraz folię polietylenową o grubości co najmniej 0.2 mm do pakowania 

zdemontowanych płyt, 

 skierowanie na badania lekarskie 3 pracowników, w celu uzyskania 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na zajmowanym 

stanowisku, 

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz innych działań ponadto: 

 Zwiększono świadomość pracowników i osób kierujących pracownikami,  

w zakresie stosowania bezpiecznych metod pracy przy prowadzeniu prac  

w narażeniu na działanie azbestu, poprzez wyegzekwowanie opracowania  

i zapoznania pracowników ze stosownymi instrukcjami bhp oraz planami prac 

związanych usuwaniem wyrobów zawierających azbest. 

 Doprowadzono do stanu zgodnego ze stanem prawnym, dokumentowanie 

wykonywania prac w warunkach narażenia na działanie azbestu, poprzez 
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wyegzekwowanie od pracodawców założenia i prowadzenia rejestrów 

pracowników zatrudnionych przy pracach w kontakcie z substancjami, 

preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu 

rakotwórczym oraz rejestrów wszystkich rodzajów prac w kontakcie  

z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi  

o działaniu rakotwórczym. 

 Przekonano wykonawców prac o celowości przeanalizowania każdorazowo 

metod pracy przed rozpoczęciem usuwania wyrobów zawierających azbest  

i dostosowania ich do warunków konkretnie istniejących w miejscu prowadzenia 

prac. Uwzględniano uwagi inspektorów pracy dotyczące sposobu opracowywania 

planu prowadzenia prac. 

 
 

Podsumowanie i wnioski 

Porównując kontrole przeprowadzone w latach ubiegłych oraz w roku 

2014 należy uznać, że stan bezpieczeństwa pracy przy pracach w kontakcie z azbestem  

w 2014 uległ poprawie - w roku bieżącym wydano o 55% mniej decyzji regulujących 

nieprawidłowości niż w roku ubiegłym przy porównywalnej licznie kontroli przy pracach 

związanych z demontażem wyrobów azbestowych. 

Tłumacząc taki stan faktyczny należy wziąć pod uwagę 2 ważne czynniki, które 

wpływają na ogólną ocenę roczną wyników kontroli.  

Po pierwsze aż 9 kontroli, to tzw. kontrole o charakterze zagrożeń publicznych lub 

powiadomień od osób trzecich, gdzie inspektorzy pracy musieli reagować na 

nieprawidłowości przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Po drugie w roku 2014 

do kontroli typowano przedsiębiorstwa, które do tej pory nie były kontrolowane przez 

PIP, a które powiadomiły o zamiarze usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Większość tych planowanych kontroli nie wykazała większych nieprawidłowości, gdyż 

inspektorzy pracy w takich przypadkach jednak zapowiadają kontrole w celu ustalenia 

dokładnego terminu prac ich wykonywania, a pracodawcy mają czas na przygotowanie 

się do nich. Dla pracowników i ich organizacji pracy jest to efekt pozytywny. 

W roku 2014 nadal występowały nieprawidłowości, w zakresie przekazywania do 

OIP we Wrocławiu, przez wykonawców prac związanych z usuwaniem azbestu, zgłoszeń 

wykonywania takich prac. Często zgłoszenia te dokonywane były po ich rozpoczęciu,  

a nawet po ich zakończeniu lub termin wskazany w zgłoszeniu obejmował kilka miesięcy. 

Przesyłane do OIP we Wrocławiu zgłoszenia nie zawsze spełniały wymogi zawarte  

w przepisach. Większość z nadesłanych zgłoszeń nie zawierało kopii aktualnej oceny 

stanu wyrobów zawierających azbest. 
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Na podstawie przeprowadzonych kontroli należy stwierdzić, że w większości 

wykonawcy prac związanych z usuwaniem azbestu, w sposób prawidłowy dobierają 

środki ochrony dla pracowników wykonujących takie prace (dotyczy wykonawców prac, 

którzy zgłosili do PIP zamiar usuwanie wyrobów zawierających azbest) lub nie stosują 

ich wcale (dotyczy kontroli o charakterze publicznym, gdzie wykonawcy prac nie 

powiadomili PIP i nie spodziewali się kontroli).  Stosowane środki ochrony indywidualnej 

spełniają wymagania zasadnicze są w sposób prawidłowy stosowane przez 

pracowników. Nie stwierdzono przypadków stosowania odzieży ochronnej wielokrotnego 

użytku. 

W roku 2014 r. stwierdzono przy pracach związanych z usuwaniem azbestu 

stosunkowo dużo przypadków nieprawidłowości związanych z brakiem opracowania 

planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, a sporządzane plany często 

zawierały uchybienia. 

Wykonawcy prac związanych z usuwaniem azbestu, w większości organizują 

stanowiska i procesy pracy w sposób prawidłowy. Stwierdzane w tym zakresie 

nieprawidłowości dotyczyły: 

 braku odgrodzenia i oznaczenia terenu prac ostrzeżeniem „Uwaga! Zagrożenie 

azbestem”, 

 niewłaściwych metod pracy, 

 niewłaściwego zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości, 

 nieprawidłowości przy pakowaniu odpadów. 

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych można zauważyć pewną zasadę, że 

prawidłowo są organizowane prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających 

azbest, prowadzone przez firmy doświadczone i przygotowane do ich realizacji. Firmy, 

które prowadzeniem takich prac zajmują się sporadycznie lub przypadkowo, popełniają 

przy ich organizacji znacznie więcej błędów i nieprawidłowości, co zazwyczaj jest 

związane z brakiem znajomości „tematyką azbestową” oraz chęcią szybkiego zarobku 

niskim kosztem. 

 

2. Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie. 

Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych 

 

Działania kontrolno-nadzorcze  

Działania prowadzone przez inspektorów pracy na dolnośląskich budowach 

objęte były tematem kontrolnym „Eliminowanie zagrożeń wypadkowych w budownictwie. 

Kontrole prac budowlanych i rozbiórkowych”. Celem przeprowadzonych kontroli było 

ustalenie skali występujących naruszeń przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
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pracy związanych z wykonywaniem robót budowlanych oraz podjęcie działań 

zmierzających do usunięcia stwierdzonych zagrożeń dla życia i zdrowia osób 

wykonujących prace budowlane. 

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 

2012 2013 2014 

od 0 do 25 83 116 109 

od 26 do 50 24 27 28 

powyżej 50 9 7 11 

 

 

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 – 109 budów, w tym 53 budowy na 

których stan zatrudnienia nie przekraczał 9 osób. 

Prócz wspomnianych wyżej kontroli, w roku 2014 inspektorzy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 252 kontroli w temacie „Krótkie kontrole 

budownictwo”.  

 

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. 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości związane były z zabezpieczeniem prac 

prowadzonych na wysokości oraz eksploatacją rusztowań. Na ponad połowie 

Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w 2014 r. 

przeprowadzili łącznie 370 kontroli (w 2013 r. – 324, w 2012 r. – 342) dolnośląskich 

placów budowy, obejmując kontrolami 304 przedsiębiorców. 

Wyżej wymienionymi kontrolami objętych zostało łącznie 148 budów (w 2013 r. – 

150, w 2012 r. – 116). 
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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 prawidłowych balustrad ochronnych na rusztowaniu przy pomostach 

roboczych,  

 braku zastosowania na stanowiskach pracy środków ochrony zbiorowej przed 

upadkiem z wysokości,  

 braku zabezpieczenia otworów w stropach, ścianach zewnętrznych, szybów 

dźwigów itp. przed możliwością wpadnięcia do nich osób,  

 braku zabezpieczenia przejść, dojść do stanowisk pracy oraz klatek schodowych 

przed upadkiem osób z wysokości,  

 braku zabezpieczenia ścian wykopu,  

 braku prawidłowego wypełnienia pomostami powierzchni roboczych rusztowania,  

 braku instrukcji bezpiecznego wykonywania robót,  

 nieodpowiedniego składowania lub/i magazynowania materiałów,  

 braku bezpiecznego zejścia (wyjścia) do wykopu,  

 braku zabezpieczenia i oznakowania strefy i miejsca niebezpiecznego. 

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00

brak balustrad ochronnych przy pomostach roboczych

niezastosowanie środków ochrony zbiorowej przed
upadkiem z wysokości

niezabezpieczenie otworów przed możliwością
wpadnięcia do nich osób

brak zabezpieczenia przejść, dojść do stanowisk pracy
oraz klatek schodowych przed upadkiem osób z…

brak zabezpieczenia ścian wykopu

brak prawidłowego wypełnienia pomostami
powierzchni roboczych rusztowania

braku instrukcji bezpiecznego wykonywania robót,

nieodpowiednie składowanie lub/i magazynowanie
materiałów

brak bezpiecznego zejścia (wyjścia) do wykopu

brak zabezpieczenia i oznakowania strefy i miejsca
niebezpiecznego

76,24%

73,39%

67,20%

62,99%

60,71%

48,00%

48,15%

45,26%

44,44%

44,14%

Najczęstrze nieprawidłowości stwierdzane na budowach
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Powyższe statystyki pozwalają zauważyć, iż nieprawidłowości te dotyczą przede 

wszystkim szeroko rozumianych prac wykonywanych na wysokości i zabezpieczeniem 

pracowników przed możliwością upadku z wysokości oraz możliwością przysypania 

pracowników w wykopie, jak też organizacją pracy. Dane te potwierdzałyby 

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. 

 

 

Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości 

Inspektorzy z Dolnośląskiego Zespołu ds. Budownictwa przeprowadzili 

m. in. kontrolę na budowie obiektu biblioteki. W trakcie kontroli stwierdzono liczne 

nieprawidłowości w zakresie systemowego rusztowania elewacyjnego, odnośnie którego 

stwierdzono: 

 brak wymaganych desek krawężnikowych na wszystkich poziomach roboczych, 

które wymagane są pomimo, że rusztowanie zostało osiatkowane, 

 miejscami zostało niewłaściwie posadowione tj. dwie stopy danej ramy nośnej 

znajdowały się na oddzielnych deskach podwalinowych, zamiast na jednej 

podwalinie, która powinna być skierowana prostopadle do ściany budynku,  

 

 

Fot. nr 10: Systemowe rusztowanie elewacyjne 
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 fotografie nr 11 i 12 pokazują dach, na którym znajdowały się ustawione 

rusztowania systemowe, w zakresie konstrukcji których stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 

 bariery zabezpieczające były niekompletne, 

 brak desek krawężnikowych, 

 zostały niewłaściwie posadowione m.in. na „słupkach” zbudowanych  

z poukładanych w kilku warstwach elementach płyt cementowych, stare 

nakrywy kominowe, (dozwolone jest posadawianie rusztowań wyłącznie 

przy zastosowaniu podwalin drewnianych),  

 

   
 

Fot. nr 11 i 12: Rusztowania systemowe na dachu remontowanej biblioteki 

 
 

 fotografie nr 13 i 14 pokazują prace na dachu wykonywane przez 7 pracowników, 

którzy nie byli w sposób właściwy zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości. 

Prowadzone były prace dekarskie i ogólnobudowlane, podczas których 

pracownicy w różnych strefach znajdowali się przy krawędziach dachu nie będąc 

zabezpieczonym przed upadkiem z wysokości; dwóch z nich nie było 

wyposażonych w szelki bezpieczeństwa, jeden pracownik był wyposażony  

w szelki z roku produkcji 2005 a więc z przekroczonym znacznie okresem 

możliwości ich stosowania (do 5 lat ), jeden posiadał szelki bezpieczeństwa lecz 

nie były one umocowane do liny bezpieczeństwa a przy układania pokrycia  

z papy termozgrzewalnej znajdował się przy krawędziach dachu, trzech 

pracowników było wyposażonych w szelki bezpieczeństwa lecz nie były one 

umocowane do żadnego stałego elementu obiektu a nie zastosowano także 

żadnej liny asekuracyjnej, do której mogliby się oni przypiąć. 
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Fot. nr 13 i 14: Prace na dachu, wykonywane przez niewłaściwie zabezpieczonych pracowników 

Równie niebezpieczną wydawała się być budowa budynku mieszkalno-

usługowego w Legnicy, którą przedstawiają fotografie nr 15, 16, 17 oraz 18. Stwierdzone  

w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości dotyczyły głównie: 

 

 prowadzenia prac murarskich przy zewnętrznej ścianie budynku z rusztowania 

systemowego ustawionego w jednym z pomieszczeń poddasza. W trakcie 

wykonywania pracy pracownik nie był zabezpieczony przed możliwością upadku 

z wysokości, zarówno od strony pomieszczenia, jak i od strony zewnętrznej 

budynku (otwartej przestrzeni), 

 rusztowanie o wysokości około 1,6 m, z którego prowadzono prace murarskie nie 

posiadało wymaganych barier. Dodatkowo rusztowanie posadowione zostało nad 

otworem w stropie, na kawałkach desek. 

 

   

Fot. nr 15 i 16: Prace murarskie na rusztowaniu systemowym 

 
 

 brak zabezpieczenia barierami ochronnymi otworów technologicznych (drzwi 

balkonowych) na pierwszym i drugim piętrze, 

 brak barier ochronnych przy krawędzi balkonu na wysokości poddasza 
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Fot. nr 17 i 18:  Brak zabezpieczeń otworów technologicznych oraz brak barier  ochronnych przy 

krawędzi balkonu 

 

Zastosowane środki prawne 

W wyniku podjętych działań kontrolnych na dolnośląskich budowach, 

inspektorzy pracy wydali 2 275 decyzji związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w tym: 

 2 141 decyzji ustnych,  

 134 decyzji na piśmie,   

 1 249 decyzji (art.108 kpa),  

 231 decyzji wstrzymujących pracę pracowników,  

 131 decyzji wstrzymujących eksploatację maszyn,  

 128 decyzji skierowujących do innych prac,  

 267 pracowników skierowanych, 

 18 decyzji zakazania wykonywania prac,  

 

Wydane decyzji dotyczyły 16 429 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 2014 było 52, zawierały one 80 wniosków  

i dotyczyły 249 pracowników. 
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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 

do 9 243 1 164 1 202 114 72 

od 10 do 49 117 2 128 976 104 53 

powyżej 50 10 775 97 13 3 

 

Z powyższych danych wynika, że: 

 większość decyzji nakazowych wydanych zostało na średnich budowach, na 

których zatrudnionych było od 10 do 49 osób.; 

 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 dużych i 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 2014 roku w trakcie kontroli przeprowadzonych na placach budów przedstawia się 

następująco: 

W związku z przeprowadzonymi kontrolami na dolnośląskich budowach, 

inspektorzy pracy nałożyli w 96 przypadkach grzywny w drodze mandatu karnego, 

obejmujące 212 wykroczeń przeciwko prawom pracownika, na łączną kwotę 111 400 

zł. W stosunku do 109 osób zastosowano środki wychowawcze, które objęły łącznie 

159 popełnionych wykroczeń.  

W roku 2014 nie skierowano do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa, a także nie kierowano do sądu wniosku o ukaranie. 
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 wykonanych zostało 2 254 decyzji nakazowych, które dotyczyły 16 304 

pracowników (99,08 % ogółu wydanych decyzji) 

 wykonanych zostało 51 wniosków wystąpienia eliminując naruszenia praw 

pracowniczych dla 197 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 1 230 pracowników, w tym: 100% w odniesieniu do zapewnienia 

niezbędnego zabezpieczenia i oznakowania strefy niebezpiecznej (miejsc 

niebezpiecznych) na placu budowy; 100% w odniesieniu do braku lub niewłaściwie 

zabezpieczonego placu budowy przed dostępem osób niezatrudnionych; 100%  

w odniesieniu do braku niezbędnego zabezpieczenia lub niewłaściwego oznakowania 

miejsc niebezpiecznych; 100% w odniesieniu do braku ładu i porządku na terenach 

otwartych zakładów pracy; 100% w odniesieniu do niewłaściwego stanu technicznego 

(schody, pochylnie, galeria, pomosty) oraz 100% w odniesieniu do braku ładu i porządku 

w pomieszczeniach pracy,  

 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości w zakresie stanowisk  

i procesów pracy wykonując 98,9% wydanych decyzji w tym zakresie odnoszących się 

do 8 972 pracowników, w tym: 100 % w odniesieniu do zabezpieczenia stanowisk pracy 

przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych - na wysokości; 100%  

w odniesieniu do zabezpieczenia otworów technologicznych; 97,1% w odniesieniu do 

prowadzenia robót budowlanych bez instrukcji bezpiecznego wykonywania robót lub  

w oparciu o niewłaściwą instrukcję; 100% w odniesieniu do nieprzestrzegania przepisów 

bhp przy organizacji stanowisk pracy; 100% w odniesieniu do niezgodnych z przepisami 

dojść do stanowisk pracy oraz 94,7% w odniesieniu do innych nieprawidłowości 

związanych z prowadzeniem procesów technologicznych w budownictwie, 

 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości dotyczące maszyn i urządzeń 

technicznych realizując 100% wydanych decyzji w tym zakresie odnoszących się do 

1 402 pracowników, w tym: 100% 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 innych nieprawidłowości 

dotyczących budowy lub eksploatacji maszyn, urządzeń i narzędzi, 

 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości związane z eksploatacją 

urządzeń i instalacji energetycznych realizując 98,8% wydanych decyzji w tym zakresie 

odnoszących się do 1 285 pracowników, w tym: 100% w odniesieniu do zabezpieczenia 
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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; 100 %  

w odniesieniu do braku lub niewłaściwego zabezpieczenia tablic i rozdzielnic przed 

dostępem osób nieuprawnionych oraz 83,3% w odniesieniu do braku badań ochrony 

podstawowej urządzeń i instalacji elektrycznych, 

 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości dotyczące zaplecza 

higienicznosanitarnego oraz środków higieny osobistej realizując 96,4% wydanych 

decyzji w tym zakresie odnoszących się do 1 108 pracowników, w tym: 100% 

odnoszących się do braku ładu i porządku w pomieszczeniach higienicznosanitarnych; 

94,6% odnoszących się do braku pomieszczeń higienicznosanitarnych; 100% 

odnoszących się do niewłaściwego lub niedostatecznego wyposażenia pomieszczeń 

higienicznosanitarnych (z wyjątkiem wentylacji) oraz 100% w odniesieniu do 

niewłaściwego stanu technicznego pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, 

 wyeliminowano i ograniczono nieprawidłowości związane z magazynowaniem  

i składowaniem realizując 100% wydanych w tym zakresie decyzji odnoszących się do 

931 pracowników, w tym: 100% odnoszących się do niewłaściwego doboru miejsca 

składowania materiałów oraz 100% w odniesieniu do niewłaściwego sposobu 

składowania materiałów. 

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 62,8 % skierowanych 

wniosków dotyczących 75 pracowników, w tym: 71,4% odnoszących się do 

nieprawidłowości związanych z prowadzeniem robót budowlanych bez instrukcji 

bezpiecznego ich wykonywania lub w oparciu o niewłaściwą instrukcję i 63,1% 

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 62,5% wniosków 

skierowanych w tym zakresie a dotyczących 59 pracowników, w tym: 100 % 

odnoszących się do zatrudniania na kierowniczych stanowiskach osób nieposiadających 

wymaganego przeszkolenia w zakresie bhp; 88,8% odnoszących się do braku lub 

niewłaściwie przeprowadzonych szkoleń dla pracowników (inne); 80% odnoszących się 

do niedostatecznego przygotowania zawodowego do wykonywania pracy; 66,6% 
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odnoszących się do braku lub niewłaściwego przeprowadzenia okresowych badań 

lekarskich; 66,6% odnoszących się braku lub niewłaściwego przeprowadzenia badań 

lekarskich (inne) i 33,3% odnoszących się do braku lub niewłaściwie przeprowadzonego 

szkolenia pracowników – wstępnego instruktażu stanowiskowego, 

 wyeliminowano nieprawidłowości odnoszące się do innych zagadnień 

bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez wykonanie 100% wniosków skierowanych  

w tym zakresie a dotyczących 54 pracowników, w tym: 100% odnoszących się do 

nieprawidłowości w zakresie wydawania posiłków i napojów oraz 100% odnoszących się 

do innych problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 wyeliminowano nieprawidłowości odnoszące się do maszyn i urządzeń 

technicznych poprzez wykonanie 50% wniosków skierowanych w tym zakresie  

a dotyczących 51 pracowników, w tym: 100% odnoszących się do braku lub 

niewłaściwych urządzeń ochronnych – rusztowania oraz 100% odnoszących się do 

braku lub nieprawidłowej dokumentacji towarzyszącej maszynie (instrukcja użytkowania), 

 wyeliminowano nieprawidłowości odnoszące się do stosunku pracy poprzez 

wykonanie 100% wniosków skierowanych w tym zakresie a dotyczących 4 pracowników, 

w tym: 100% odnoszących się do nieprawidłowo sporządzonej umowy  

o pracę i 100% odnoszących się do nieprzestrzegania terminu uznania kary za niebyłą, 

 wyeliminowano nieprawidłowości odnoszące się do czasu pracy poprzez 

wykonanie 100% wniosków skierowanych w tym zakresie a dotyczących 6 pracowników. 

Usunięte nieprawidłowości dotyczyły nieprowadzenia ewidencji czasu pracy. 

 

Przykłady efektów działań kontrolnych 

Wykonawca robót zabezpieczył miejsca prac wykonywanych na wysokości 

poprzez wykonanie barierek ochronnych w drzwiach balkonowych, zabezpieczając 

otwory technologiczne wychodzące na zewnątrz budynku  

 

   

Fot. nr 19 i 20: Barierki ochronne w drzwiach balkonowych 
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oraz zastosowanie na budowie systemu mocowania barier ochronnych do ściany, który 

w przypadku konieczności zdjęcia poręczy powoduje, że nie jest ona uszkadzania i łatwo 

instalować je ponownie (zdjęcia poniżej), 

 

    

Fot. nr 21 i 22: System mocowanie barier ochronnych 

 

Przedstawione zabezpieczenia zwiększyły bezpieczeństwo pracowników prowadzących 

prace na kontrolowanej budowie. 

 

   

Fot. nr 23 i 24: System mocowanie barier ochronnych 

 

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, 

 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 
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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 ponoszonych na bezpieczeństwo pracy, 

 trudności finansowe pracodawców, które oprócz ww. 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, 

 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 – 
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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 ubezpieczyciel, 

 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. 

 

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

budowach. W roku 2014 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.  

W 2014 r. nawiązano też współpracę z Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów 

Budownictwa, która skutkowała między innymi udziałem inspektorów pracy zespołu  

z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w spotkaniach organizowanych dla 

członków DOIIB. W roku 2014 kontynuowano rozpoczętą współpracę, która skutkowała 

między innymi udziałem inspektorów pracy w spotkaniach szkoleniowych 

organizowanych dla członków DOIIB. Inspektorzy pracy uczestniczyli w 3 takich 

spotkaniach organizowanych na terenie Dolnego Śląska, w trakcie których występowali  

z prezentacjami omawiającymi stan bezpieczeństwa i higieny pracy na dolnośląskich 

budowlach oraz prezentowali działania prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy  

w zakresie poprawy stanu bhp na budowach. 

 

Dolnośląscy inspektorzy pracy zajmujący się bezpieczeństwem procesu 

budowlanego zorganizowali cykl spotkań z przedstawicielami Powiatowych 

Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, których celem było między innymi omówienie 

zasad wzajemnej współpracy, w tym wynikającej z zawartego porozumienia pomiędzy 

urzędami. 

 

W bieżącym roku sprawozdawczym nawiązano współpracę z czasopismem 

„Budownictwo Dolnośląskie” będącego organem Dolnośląskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa; na łamach czasopisma ukazywały się nie tylko informacje  

o wymaganiach bhp przy organizacji bezpiecznej pracy na budowie i ocenie stanu bhp 

na dolnośląskich budowach, ale i informacje o prowadzonych przez PIP działaniach 

informacyjno-prewencyjnych w tym zakresie. 

 

Z uwagi na stwierdzane w trakcie kontroli nieprawidłowości w listopadzie 2014r. 

w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu odbyła się konferencja 

poświęcona bezpieczeństwu pracy przy wykonywaniu robót ziemnych, zorganizowana 

przez Nadinspektora Pracy Dolnośląskiego Zespołu Budownictwa. Udział w niej wzięli 

uczestnicy procesu budowlanego, pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, 

inżynierowie budownictwa, koordynatorzy ds. bhp, zakładowe służby bhp, 

przedstawiciele naukowi i studenci Politechniki Wrocławskiej oraz uczniowie szkół  

o profilu budowlanym. 
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3. Kontrole robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych 

(zagrożenia o charakterze publicznym) 

 

Działania nadzorcze 

Celem przeprowadzania kontroli w ramach realizacji tematu „Kontrole 

robót wykonywanych w miejscach ogólnodostępnych (zagrożenia o charakterze 

publicznym)” w 2014 r. 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”). 

 

 

 

 

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 budowach, trwających ponad 30 dni  

i na których zatrudnionych zostaje minimum 20 pracowników. 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 96 

Od 10 do 49 zatrudnionych 19 

Od 50 do 249 zatrudnionych 3 

Powyżej 250 zatrudnionych 3 

Reagując na kierowane do OIP Wrocław informacje o zagrożeniach  

o charakterze publicznym, inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 121 kontroli 

problemowych. 
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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 (79,5% przeprowadzonych kontroli) oraz w podmiotach zatrudniających do 49 

osób, których kontrole stanowiły 15,5% ogółu przeprowadzonych kontroli. W tych dwóch 

grupach podmiotów przeprowadzono łącznie 115 kontroli na 121 wszystkich 

wykonanych, co stanowi 95% wszystkich kontroli. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości  

Z ogółu przeprowadzonych kontroli, 112 dotyczyło wykonywanych  

w miejscach ogólnodostępnych robót budowlanych i remontowych, co stanowi 94 % 

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

 zagrożenia powstałe podczas prac związanych z remontem dachów: 41 kontroli, 

co stanowi 36% kontroli dotyczących robót budowlanych, 

 zagrożenia powstałe podczas prac elewacyjnych (w tym dociepleniowych): 23 

kontrole, co stanowi 20% kontroli dotyczących robót budowlanych, 

 zagrożenia powstałe podczas prac na wysokości podczas wznoszenia nowych 

obiektów budowlanych lub ich przebudowy: 21 kontroli, co stanowi 19% kontroli 

dotyczących robót budowlanych, 

 zagrożenia powstałe podczas prac remontowych w istniejących budynkach: 9 

kontroli, co stanowi 8% kontroli dotyczących robót budowlanych, 

 zagrożenia powstałe podczas prac rozbiórkowych: 5 kontroli, co stanowi 4% 

kontroli dotyczących robót budowlanych, 

 pozostałe zagrożenia nie tworzą większej grupy – razem 13 kontroli, co stanowi 

8% kontroli dotyczących robót budowlanych (zagrożenia  powstałe podczas prac 

ziemnych: 4 kontrole, drogowych: 3 kontrole, montaż rusztowań: 3 kontrole, 

obróbki blacharskie: 2 kontrole, wymiana okien: 1 kontrola). 

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

i prace elewacyjne, związane są z przebywaniem pracownika na wysokości, możemy 

określić ogólną liczbą kontroli związanych z zagrożeniami powstałymi podczas prac na 

wysokości – kontroli takich przeprowadzono 91, co stanowi 81% kontroli dotyczących 

robót budowlanych. W stosunku do roku 2013 daje się zaobserwować procentowy 

wzrost udziału kontroli spowodowanych zagrożeniami powstałymi podczas prac 

związanych z remontem dachów: w roku 2013 było to 17% kontroli dotyczących robót 

budowlanych, natomiast w roku 2014 jest to tylko 36% - do takiego wyniku przyczynił się 

wzrost ilości kontroli w tym zakresie (w roku 2013: 17 kontroli, natomiast w roku 2014: 41 
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kontroli). 

Z ogółu 121 kontroli, 9 kontroli związanych było z zagrożeniami niezwiązanymi  

z prowadzeniem prac budowlanych. Były to jednostkowe przypadki zagrożeń  

o zróżnicowanym charakterze, a powstałych podczas: 

 mycia okien, 

 montażu ściany wspinaczkowej, 

 mycia elementów rozpuszczalnikiem (dwa przypadki), 

 ścinki drzewa, 

 sprzątania hali produkcyjnej, 

 opiekania kurczaków na stoisku spożywczym, 

 produkcji włókniny. 

 

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  

i zastojami pracy w innych porach roku, co ma także wpływ na zachwianie płynności 

finansowej małych zakładów; 
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 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, 

 nieuczciwość inwestorów, generalnych wykonawców w zakresie wypłacania 

należności za wykonaną pracę, tj. opóźnianie, zaniżanie bądź całkowite uchylanie się od 

obowiązku wypłacenia należności. 

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. 
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 zatrudnianie na stanowiskach robotniczych osób nieposiadających 

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 121 kontroli przeprowadzonych przez inspektorów pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w zakresie bezpieczeństwa pracy 

podczas wykonywania robót w miejscach ogólnodostępnych, zastosowano następujące 

środki prawne: 

 253 wydanych decyzji ogółem, w tym: 

 38 decyzji na piśmie  

 214 decyzji ustnych  

 19 decyzji wstrzymujących prace  

 9 decyzji skierowujących 24 pracowników skierowanych do innych prac 

 5 decyzji wstrzymania eksploatacji maszyn: 

Ponadto inspektorzy skierowali do pracodawców:  

 15 wystąpień zawierających 23 wnioski. 

Wśród 19 decyzji wstrzymujących prace znalazły się:  

 5 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 26% ogółu 

decyzji wstrzymania, 

 5 decyzji dotyczyło nieprawidłowego wygrodzenia, oznakowania stref 

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

co stanowi 26% ogółu decyzji wstrzymania, 

 3 decyzje dotyczyły braku urządzeń ochronnych przy eksploatowanych 

maszynach budowlanych, co stanowi 16% ogółu decyzji wstrzymania, 

 2 decyzje dotyczyły nieprawidłowości podczas wykonywania prac ziemnych , co 

stanowi 10% ogółu decyzji, 

 pozostałe 4 decyzje dotyczyły pojedynczych przypadków zagrożeń  

o zróżnicowanym charakterze: nieprawidłowa eksploatacja urządzeń 

elektrycznych, brak kasków ochronnych, nieprawidłowości dotyczące procesu 

technologicznego, powyższe stanowi 22% ogółu decyzji wstrzymania. 

Natomiast 24 decyzje skierowujące pracowników do innych prac podzieliły się na 
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sześć grup: 

 12 decyzji dotyczyło wykonywania przez pracowników robót na wysokości 

bez stosowania wymaganych zabezpieczeń (w tym środków ochrony 

indywidualnej), co stanowi 50% ogółu decyzji skierowań, 

 6 decyzji dotyczyło niestosowania przez pracowników kasków ochronnych, 

co stanowi 25% ogółu decyzji skierowań, 

 3 decyzje dotyczyły braku wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych, co 

stanowi 13% ogółu decyzji skierowań, 

 1 decyzja dotyczyła niestosowania przez pracowników ochronników słuchu, 

co stanowi 4% ogółu decyzji skierowań, 

 1 decyzja dotyczyła braku wygrodzenia strefy zagrożenia w miejscu 

prowadzenia robót, co stanowi 4% ogółu decyzji skierowań, 

 1 decyzja dotyczyła nieprawidłowości w procesie technologicznym, co 

stanowi 4% ogółu decyzji skierowań. 

Inspektorzy pracy ukarali osoby winne naruszeń 29 grzywnami nałożonymi  

w drodze mandatu karnego, na łączną kwotę 32 500 zł. Do 10 osób skierowano 

właściwe środki wychowawcze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykłady stwierdzanych nieprawidłowości 

Największa grupa nieprawidłowości dotyczy wygradzania i oznakowywania 

stref zagrożenia w miejscu prowadzenia robót (w tym daszki ochronne). 

Nieprawidłowości te powstają głównie podczas remontów dachów oraz prac 

elewacyjnych. Prace te najczęściej prowadzone są w pobliżu użytkowanych przez osoby 

postronne chodników i jezdni. Jedną z przyczyn prób omijania przez wykonawców 

przepisów dotyczących wygradzania stref bezpieczeństwa, są procedury oraz koszty 

związane z zajęciem pasa chodnika lub jezdni. Poniżej przedstawiono fotografie 

obrazujące najczęściej spotykane nieprawidłowości. 

 

W roku 2014 wszystkie z 214 wydanych decyzji ustnych (85% ogółu 

decyzji) zostały  wykonane w trybie natychmiastowym, w czasie trwania 

kontroli. 
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Fot. nr 25: Montaż rusztowania elewacyjnego we Wrocławiu - brak wygrodzenia strefy zagrożenia w obrębie 
ogólnie dostępnego chodnika dla pieszych. 

 

 

Fot. nr 26:  Prace elewacyjne we Wrocławiu - brak daszka ochronnego nad ogólnodostępnym wejściem do 
budynku (rusztowanie elewacyjne nie osiatkowane) 

 

Brak wygrodzenia placu budowy przed dostępem osób postronnych był 

przedmiotem zgłoszenia, które trafiło do wrocławskiego OIP. Inspektor Dolnośląskiego 

Zespołu ds. Budownictwa potwierdził ową nieprawidłowość i nakazał wykonawcy prac 

natychmiastowe usunięcie zagrożenia. Poniżej prezentowane zdjęcia przedstawiają stan 

zabezpieczenia budowy w zakresie występowania zagrożeń dla osób postronnych, jaki 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 90 

 
  

istniał przed podjęciem kontroli przez inspektora pracy oraz ten, jaki powstał po realizacji 

inspektorskich decyzji.  

    

Fot. nr 27 i 28: Brak zabezpieczenia terenu budowy oraz zabezpieczony 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 (79,5 % 

przeprowadzonych kontroli). Tendencja ta utrzymuje się od kilku lat. Na ten wynik 

wpływa 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. 

W roku 2014 wyodrębnia się rodzaj prac, przy których powstaje większa ilość 

zagrożeń, a mianowicie są to remonty dachów - występują w 36% kontroli. 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 zakresie bezpieczeństwa pracy 

podczas wykonywania robót w miejscach ogólnodostępnych, 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. 
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4. Zagrożenia związane z występowaniem hałasu w środowisku 

pracy 

 

Działania kontrolno-nadzorcze 

Celem kontroli przeprowadzonych w temacie „Zagrożenia związane  

z występowaniem hałasu w środowisku pracy”, zawartego w programie działania 

Państwowej Inspekcji Pracy na 2014 r., było sprawdzenie przestrzegania przepisów bhp 

w środowisku pracy, w którym występuje narażenie na hałas. 

 
 

 

 

 

 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Wyniki kontroli wskazują na naruszenia w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy w kontrolowanych jednostkach. Kontrole w tym zakresie ujawniły między 

innymi następujące nieprawidłowości: 

 stwierdzono uchybienia w zakresie prowadzenia rejestru czynników szkodliwych 

dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (33,33% skontrolowanych 

zakładów) 

 nie wykonano lub dokonano go w sposób nieudokumentowany - co piąty zbadany 

pracownik posiadał niewłaściwie dobrany ochronnik słuchu (28,58% 

przypadków), 

 nie opracowanie lub nie przekazanie pracownikom instrukcji sposobu używania 

(w tym kontroli i konserwacji) indywidualnych ochron słuchu, uznając to za 

problem mało istotny (52,38% skontrolowanych zakładów), 

 nie wykonano oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach osób narażonych na 

hałas (14,29% skontrolowanych zakładów), 

 naruszono przepisy dotyczące programów szkoleń uwzględniających skutki 

oddziaływania hałasu (33,33% kontrolowanych zakładów), 

 naruszono przepisy dotyczące badań lekarskich (33,33% kontrolowanych 

zakładów), 

 zatrudnianio pracowników w godzinach nadliczbowych na stanowiskach, na 

których występuje przekroczenie NDN hałasu. 

 

Kontrolami objęto 7 504 osoby, w tym 7 343 pracowników. W narażeniu na 

hałas pracowało 2 600 osób (35,56% ogółu zatrudnionych).  Co piąta osoba pracowała 

w warunkach ekspozycji o wielkości powyżej najwyższego dopuszczalnego natężenia 

(85dB). 
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Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

Według inspektorów pracy: 

Głównymi przyczynami naruszeń prawa, według inspektorów pracy, w zakładach 

pracy objętych kontrolą były: 

  zła kondycja finansowa zakładów pracy (w szczególności mikro i małych 

przedsiębiorców); 

 niechęć wielu pracodawców do inwestowania w poprawę warunków pracy dążąc 

jednocześnie do maksymalnego ograniczenia kosztów prowadzonej działalności 

(nie stabilny rynek pracy i rynek zbytu produktów, co uniemożliwia realizowanie 

kosztownych długofalowych programów związanych z poprawą warunków pracy) 

 brak posiadania przez pracodawców wystarczającej wiedzy nt. zagrożeń 

zawodowych występujących w procesach produkcyjnych, a w szczególności 

sposobu oddziaływania hałasu na organizm ludzki.  

 nie rozumienie jak również nie dostrzeganie oceny ryzyka zawodowego jako 

narzędzia umożliwiającego określenie prawidłowych działań służących 

bezpieczeństwu i ochronie zdrowia pracowników, a traktowanie jej jako 

obowiązku biurokratycznego 

 pracodawcom małych firm nie zależy aby proces rozpoznania zagrożeń 

wynikających z występujących w procesie technologicznym czynników 

szkodliwych i przeciwdziałania im był w należyty sposób przeprowadzony.  

 

Według pracodawców: 

Kontrolowani pracodawcy jako podstawowe przyczyny stwierdzonych 

nieprawidłowości w zakładach pracy objętych kontrolą wskazywali: 

 zbyt wysokie koszty związane z wypełnianiem obowiązków określonych  

w przepisach prawa pracy (m.in. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 

zdrowia, stosowania rozwiązań technicznych obniżających poziom hałasu 

emitowany przez eksploatowane maszyny i urządzenia); 

 nieznajomość lub niezrozumienie funkcjonującego prawa; 

 nadmierne obciążenie pracodawców obowiązkami prawnymi o charakterze 

biurokratycznym. 
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Zastosowane środki prawne  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy 

skierowali do pracodawców przyznane im prawem środki prawne: 

 57 decyzji, w tym: 

 12 decyzji ustnych 

 45 decyzji pisemnych 

 wystąpienia zwierające 25 wniosków 

 

 

Efekty działań kontrolnych 

Zastosowane przez inspektorów pracy środki prawne doprowadziły do 

likwidacji wielu nieprawidłowości rzutujących na warunki pracy pracowników narażonych 

na hałas. W ich efekcie pracodawcy w szczególności: 

 zweryfikowali oceny ryzyka zawodowego, uwzględniając istotne dla szacowania 

tego ryzyka informacje, 

 oznakowali znakami bezpieczeństwa stanowiska i miejsca, w których stwierdzono 

przekroczenia wartości NDN hałasu, 

 założyli lub zaktualizowali rejestry oraz karty badań i pomiarów czynników 

szkodliwych, 

 włączyli do programów szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

informacje niezbędne z uwagi na ryzyko zawodowe stwarzane przez hałas, 

 sporządzili programy działań organizacyjno-technicznych zmierzające do 

ograniczenia narażenia na hałas, 

 przekazali pracownikom instrukcje użytkowania i konserwacji ochronników słuchu 

 

Przykłady działań pozytywnych zasługujących na uwagę w zakresie zastosowań 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych obniżających poziom ekspozycji pracowników 

na hałas  
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Fot. nr 29 i 30: Osłona układów napędowych Knitterów oraz montaż tłumików na wentylatorach 

  

Fot. nr 31 i 32: Mieszalnik przed redukcją hałasu i mieszalnik oraz po redukcji hałasu Zredukowano poziom 
hałasu z 96,6 dB do 80,4 dB 

 
 

  
 

Fot. nr 33 i 34: Dostęp do ochronników słuchu w postaci jednorazowych wkładek dousznych, które znajdują 
się w zasobnikach przy wejściu na hale produkcyjne, oraz na liniach produkcyjnych jak również przy 

szafkach narzędziowych 
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Podsumowanie i wnioski 

Wyniki przeprowadzonych kontroli  wskazują, iż liczba ujawnionych 

nieprawidłowości najczęściej obejmuje nieprawidłowości dotyczące: 

 poprawnego prowadzenia karty badań i pomiarów oraz rejestru czynników 

szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy - W firmach 

zatrudniających mniejszą ilość osób brak prowadzenia karty badań  

i pomiarów, czy rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na 

stanowisku pracy wynika z nieznajomości przepisu bądź niechęci 

pracodawców do tych czynności - w ich ocenie biurokratycznej (na co dzień 

wykonują prace produkcyjne razem z pracownikami), nie przykładając do 

tego dużego znaczenia). Niektórzy pracodawcy uważali, że skoro 

przechowują sprawozdania z pomiarów, to nie muszą już dokonywać wpisów 

w rejestrach i kartach. 

 programu szkoleń w zakresie zagadnień na temat wyników oceny ryzyka 

zawodowego związanego z hałasem - Ponad 42% skontrolowanych 

pracowników świadczących pracę w narażeniu na hałas  poddano szkoleniom 

bhp nie uwzględniając problematyki wskazanej w § 10 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania 

mechaniczne (Dz. U. nr 157 poz. 1318). Pracodawcy traktują szkolenia jako 

uciążliwą konieczność i przeprowadzają je, aby formalnie spełnić wymagania 

przepisów. 

 oceny ryzyka zawodowego - Pracodawcy ocenę tę traktują jako wymóg 

formalny i nie dostrzegają jej roli w procesie ograniczania zagrożeń dlatego 

nie w pełni jest przestrzegany § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki  

i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne, 

nakazujący uwzględnienie w ocenie ryzyka zawodowego wszystkich 

wymaganych informacji. Stwierdzono również przypadki sporządzenia oceny 

ryzyka zawodowego nie zawierającej żadnego z elementów wymienionych  

w § 4 ww. rozporządzenia. 

 zamieszczania w skierowaniu na badania lekarskie informacji o narażeniu na 

hałas oraz poziomie narażenia - Pracodawcy zapewniają pracownikom 

zatrudnionym w narażeniu na hałas profilaktyczną opiekę lekarską. Jednakże, 

aż 33,33% nie przekazała lekarzowi informacji o hałasie na stanowisku pracy, 

oraz o aktualnych wynikach badań i pomiarów. Współpraca pracodawców  

z lekarzami wykonującymi profilaktyczne badania lekarskie nadal jest 
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sformalizowana i sprowadza się tylko do przeprowadzenia badań i wydania 

zaświadczenia. 

 zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych na stanowiskach, na 

których występuje przekroczenie NDN hałasu. 

 

Na podstawie sporządzonych dokumentacji pokontrolnych, jak również 

informacji uzyskanych od inspektorów pracy realizujących kontrole w omawianym 

temacie nasuwa się stwierdzenie o konieczności realizowania dotychczasowych 

działań powodujących obniżenie poziomu hałasu jak również podniesienie 

świadomości na temat szkodliwego działania hałasu na organizm ludzki tj.: 

 Rozwijanie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych dotyczących metod 

ograniczenia narażenia na hałas, adresowanych do różnych odbiorców,  

w szczególności do mikro i małych przedsiębiorców, oraz do dzieci począwszy 

od wieku wczesnoszkolnego (np. filmy: Przygody Napo. O bezpieczeństwie  

z humorem). 

 Promowanie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  

w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego uwzględniającą wszystkie aspekty 

występowania hałasu na stanowiskach pracy (właściwe szkolenia 

pracodawców, pracowników, profilaktyczne badania lekarskie). 

 Kontynuowanie kampanii informacyjnych w celu upowszechnienia informacji  

o najnowszych technologicznie rozwiązaniach ograniczających zagrożenie 

hałasem oraz upowszechnianie informacji w zakresie procesów (sposobów) 

rozpoznawania zagrożeń wynikających ze stosowanych technologii. 

 Podjęcie działań zmierzających do możliwości wsparcia docelowego 

wyposażenia zakładów pracy we wskaźniki dozymetryczne (w tym 

indywidualne) do monitorowania narażenia na hałas. 

 

 

5. Działania kontrolne w celu ograniczenia zagrożeń związanych 

z nanomateriałami 

 

Działania kontrolno-nadzorcze 

Celem kontroli przeprowadzonych w temacie „Działania kontrolne w celu 

ograniczenia zagrożeń związanych z nanomateriałami” zawartego w programie działania 

Państwowej Inspekcji Pracy na 2014 r., było między innymi kompleksowe ustalenie 

stanu przestrzegania zasad ochrony zdrowia pracowników w kontrolowanych 

podmiotach, w których występują nanomateriały, zwiększenie bezpieczeństwa poprzez 
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wskazanie źródeł czerpania informacji nt. nanotechnologii i nanomateriałów w Polsce  

i UE, zwiększenie bezpieczeństwa pracujących w narażeniu na nanomateriały  

oraz upowszechnienie uproszczonych, szacunkowych metod do oceny ryzyka 

zawodowego w przypadku stosowania nanocząstek. 

 

Najczęściej stwierdzone nieprawidłowości 

Przeprowadzone kontrole ujawniły naruszenia przepisów, które były 

przedmiotem regulacji nakazowych. 

Ujawnione nieprawidłowości w części dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, 

w szczególności dotyczyły naruszeń w zakresie: 

 niedokonania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki chemiczne, 

stosowane lub uwalniane w środowisku pracy zawierające nanocząsteczki 

wchodzące w skład stosowanych w zakładzie pracy substancji/mieszanin. 

 nieprzeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach 

pracy zorganizowanych w zakładzie produkcyjnym, związanych z produkcją 

kosmetyków w tym: obejmujących czynności związane z przygotowaniem 

mieszanin do mieszalników, homogenizatorów, prace związane  

z konfekcjonowaniem produktów, pakowaniem, etykietowaniem. 

 niezapewnienia pracownikom wykonującym prace przy pyłach dwutlenku tytanu, 

zawierającym cząsteczki o rozmiarach nano ochrony dróg oddechowych co 

najmniej w klasie P2 zgodnie z zaleceniem producenta (informacja znajduje się  

w karcie charakterystyki). 

 niezapewnienia pracownikom środków ochrony dróg oddechowych spełniających 

wymagania dotyczące systemu oceny zgodności. 

 

Przyczyny naruszeń 

Zdaniem inspektora pracy: 

 brak zrozumienia przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej  

z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. 

Nr 11, poz. 86 oraz z 2008 r. Nr 203, poz.1275), 

 brak wnikliwej analizy kart charakterystyk, w kontrolowanych zakładach przez 

pracodawców oraz pracowników służb bhp. Fakt ten wynika z dużej ilości kart 

charakterystyk substancji i mieszanin niebezpiecznych oraz chemikaliów innych 

niż niebezpieczne, częstej aktualizacji tych kart w związku ze zmianą przepisów 

oraz rozbieżności w treści pomiędzy kartami różnych producentów/dostawców, 
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 brak czasu na wywiązanie się z wszystkich obowiązków nałożonych na 

pracodawców w przepisach prawa pracy, w szczególności dotyczącym tworzenia 

dokumentacji i jej aktualizowania, 

 brak czasu na udokumentowanie wszystkich działań pracodawcy związanych  

z poprawą warunków pracy, 

 nieznajomość wszystkich przepisów i zasad prawa pracy oraz innych aktów 

prawnych wydanych na podstawie ustawy Kodeks pracy, które w ostatnim czasie 

uległy nowelizacjom, 

 brak dostatecznej wiedzy i świadomości osób nadzorujących pracę wykonywaną 

przez pracowników, 

 brak wśród pracowników świadomości zagrożeń istniejących w środowisku pracy 

oraz konsekwencji stosowania niewłaściwych środków ochrony indywidualnej, 

 brak znajomości przez pracodawców stron internetowych, gdzie można znaleźć 

porady prawne z zakresu bhp, komentarze, wydawnictwa 

 

 Zdaniem pracodawców, przedstawicieli pracodawców: 

 wysoki koszt szkoleń z zakresu bhp, powierzenia wykonywania zadań służby bhp 

specjaliście spoza zakładu pracy, 

 przepisy dotyczące technicznego bezpieczeństwa pracy znajdują się w wielu 

aktach prawnych, co powoduje, że pracodawcy nie mają wiedzy nt. ich istnienia, 

 nierzetelnie sporządzane karty charakterystyk przez producentów, dostawców, 

 brak spójności w pkt 8 karty charakterystyki nt. kontroli narażenia i środków 

ochrony indywidualnej w ramach jednej substancji/mieszaniny dostarczanej od 

różnych dostawców, 

 brak aktualizowania wiedzy i kwalifikacji przez kadrę pracowniczą, 

 czasochłonne prowadzenie dokumentacji pracowniczej,  

 zmęczenie pracowników przy wykonywaniu prac, 

 brak czasu na udokumentowanie wszystkich działań pracodawcy związanych  

z poprawą warunków pracy 

 

Zastosowane środki prawne 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy 

skierowali do pracodawców następujące środki prawne: 

 14 decyzji, w tym: 

 12 decyzji na piśmie 

 2 decyzje ustne 

 wystąpienia zawierające 3 wnioski 
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Efekty działań kontrolnych 

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz realizacji wydanych przez 

inspektorów pracy decyzji i wystąpień uzyskano poprawę warunków pracy m.in. 

polegających na: 

 Pracownicy zakładu pracy mający kontakt z nanocząsteczkami dwutlenku tytanu 

zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej zgodnie z zaleceniami 

producenta zawartymi w karcie charakterystyki. 

 Pracodawca dokonał oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki 

chemiczne, stosowane lub uwalniane w środowisku pracy zawierające 

nanocząsteczki wchodzące w skład stosowanych w zakładzie pracy 

substancji/mieszanin 

 Pracodawca dokonał oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynniki 

chemiczne, stosowane lub uwalniane w środowisku pracy zawierające 

nanocząsteczki wchodzące w skład stosowanych w zakładzie pracy 

substancji/mieszanin 

 Pracodawca wyposażył pracowników w środki ochrony indywidualnej układu 

oddechowego spełniające wymagania oceny zgodności. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz innych działań zwiększono świadomość 

pracowników i osób kierujących pracownikami, w zakresie stosowania bezpiecznych 

metod pracy przy pracy z nanocząsteczkami. Podjęte działania przez kontrolowanych 

pracodawców w celu wykonania decyzji i wniosków wydanych przez inspektorów pracy 

doprowadziły do poprawy warunków bezpieczeństwa pracy wszystkim zatrudnionym 

pracownikom oraz osobom wykonującym prace na innej podstawie niż stosunek pracy 

oraz poprawy przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp. 

Przeprowadzone kontrole wykazały, że pracownicy w dostateczny sposób, na miarę 

dostępnych środków są chronieni przed narażeniem na nanocząsteczki stosowanych 

substancji/mieszanin. Poniżej zdjęcia wykonane podczas kontroli w kontrolowanych 

podmiotach. 

Fot. nr 35 i 36 przedstawiają środki techniczne i organizacyjne jakie podjął pracodawca 

przy wsypywaniu sadzy technicznej do mieszalnika: 
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Fot. nr 35 i 36:  Celem eliminacji pylenia pracodawca wyposażył pomieszczenie pracy w wentylację ogólną 

oraz stanowisko pracy wyposażył w 2 odciągi miejscowe, pracownik został wyposażony w kombinezom 
ochronny, rękawice ochronne, maskę przeciwpyłową klasy P3 oraz okulary ochronne, stanowisko pracy 
wyposażono w urządzenie eliminujące ręczne prace transportowe, sadza pakowana jest w worki 25 kg. 

 

Fotografie nr 37 i 38 przedstawiają sposób podawania substancji zawierającej 

nanocząsteczki dwutlenku krzemu. Substancja ta pakowana jest przez producenta  

w worki o masie 10kg. Umieszczanie substancji w urządzeniu procesowym polega na 

przenoszeniu porcjami substancji do homogenizatora, po kilku porcjach urządzenie jest 

hermetycznie zamykane, substancja zostaje wmieszana w „masę”, następnie ponownie 

otwierane jest urządzenie i cały cykl powtarzany jest od początku. Pylenie jest znikome, 

ponieważ proces mieszania odbywa się przy zamkniętym urządzeniu. 

 

   
 

Fot. nr 37 i 38: Pracownik wyposażony w środki ochrony układu oddechowego oraz oczu i rąk. Worek 10 kg 

zużywany jest w całości w ramach jednego cyklu produkcyjnego. Czas narażenia pracownika to kilkanaście 
minut w ciągu jednego cyklu produkcyjnego.  
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Działania prewencyjne 

W czasie realizacji tematu podejmowano działania promocyjne, mające na 

celu poprawienie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa, i higieny wśród 

przedsiębiorców i pracowników w kontrolowanych zakładach oraz innych. 

Przy doborze zakładów do kontroli w ramach bieżącego tematu inspektor pracy 

szukał informacji nt. stosowanej przez przedsiębiorców nanotechnologii na różnych 

portalach internetowych związanych z nanotechnologią w przemyśle, nauką  

o nanotechnologii, oraz na stronie fundacji wspierającej nanotechnologię. 

W związku z tym inspektor pracy podjął próbę przeprowadzenia kontroli w innych 

podmiotach, które na swoich stronach internetowych zawierały informacje nt. 

„stosowanej” nanotechnologii. W konsekwencji okazywało się, że podmioty te tylko 

markują produkty swoją firmą, a w rzeczywistości nie są ich producentem, chociaż takie 

informacje podają w kartach charakterystyki. W tych podmiotach nie przeprowadzono 

kontroli w ramach tematu, a jedynie przekazano informacje w ramach propagowania 

wiedzy związanej z prawną ochroną pracowników narażonych na nanocząsteczki.  

U pracodawców tych pozostawiono wydawnictwo PIP pt.: „Nanomateriały – bezpiecznie  

w pracy” oraz „Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy”. 

W toku przeprowadzonych kontroli koordynator tematu podjął następujące działania 

prewencyjne (w ramach propagowania wiedzy związanej z prawną ochroną pracy oraz 

bezpieczeństwem i higieną pracy), poza zastosowanymi środkami prawnymi:  

 przeprowadzono rozmowy z pracodawcami, a także pełnomocnikami 

pracodawców, osobami kierującymi pracownikami, pracownikami służby bhp  

i specjalistami spoza zakładu pracy mające na celu wyjaśnienia istoty prawa 

pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie stosowania czynników 

chemicznych w miejscu pracy; wskazania i omówienia błędów popełnionych  

w prowadzonych przedsiębiorstwach a stanowiących zagrożenia dla zdrowia lub 

życia pracowników i innych osób wykonujących pracę w ramach stosunku pracy, 

określenie celowości i korzyści płynących z zapewnienia przestrzegania 

przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 udzielono łącznie 20 porad dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy.  

W wyniku przeprowadzonych kontroli inspektor pracy nie musiał kierować 

powiadomień do prokuratury o możliwości popełnienie przestępstwa. W stosunku do 

pracodawców nie skierowano wniosków do sądu o ukaranie jak również inspektor pracy 

nie karał pracodawców mandatami karnymi. W zakładach pracy, w których stwierdzono 

uchybienia inspektor pracy zapowiedział rekontrolę, w celu sprawdzenia wydanych 

środków prawnych. 
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Podsumowanie  

Oceniając pierwszy rok kontroli w ramach tematu stwierdzić należy, że nie 

stwierdzono rażących nieprawidłowości w zakresie realizacji podstawowych obowiązków 

pracodawcy, jakim było zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

pracowników. Zarówno dla inspekcji pracy jak i dla pracodawców jest to nowe 

zagadnienie, które ewoluuje w zakresie posiadanej wiedzy nt. nanocząsteczek. Obie 

strony postępowania kontrolnego muszą na bieżąco śledzić informacje publikowane  

o nanomateriałach, chcąc w sposób skuteczny ograniczać zagrożenia związane  

z nanocząsteczkami. 

W związku z brakiem dostatecznej wiedzy oraz wielokierunkowość oddziaływań 

nanocząsteczek różnych substancji i mieszanin na organizm człowieka 

(udokumentowanych lub domniemanych) pracodawcy wiedzą, że podstawą w chwili 

obecnej są dobre praktyki przy pracach z czynnikami chemicznymi zawierającymi  

w swoim składzie cząsteczki o rozmiarach nano, by w przyszłości uniknąć negatywnych 

skutków ich oddziaływania. 

Podczas przeprowadzonych kontroli część pracodawców dopiero została 

uświadomiona, że w swoim zakładzie pracy stosuje nanomateriały. Po przeglądzie kart 

charakterystyk wybranych substancji okazało się, że dana substancja spełnia definicję 

nanomateriału. Potrzebne jest podjęcie działań, aby rozpowszechnić to pojęcie, aby 

pracodawcy, pracownicy służb bhp, pracownicy którzy mają dostęp do informacji 

zawartych w kartach charakterystyk mogli sami zidentyfikować możliwe zagrożenia 

zdrowotne, ewentualne drogi narażenia a następnie podjąć właściwe działania 

prewencyjne. 

W związku z powyższym kontrole w roku 2014 r.  były nastawione ma promocję 

prawa pracy i posiadanej przez inspekcję wiedzy na temat nanotechnologii. Tak więc 

znaczna część pracodawców, była zadowolona wskazaniem istniejących zagrożeń  

i uchybień w zakładzie, by móc je w jak najszybszy sposób wyeliminować, aby  

w przyszłości uniknąć zagrożeń, jakie by mogło rodzić nieprzestrzeganie prawa pracy. 

Podczas rozmów przeprowadzonych u przedsiębiorców, głównie z osobami kierującymi 

pracownikami wzrosło zainteresowanie tematem, który do tej pory nie został 

wyodrębniony podczas szkoleń z zakresu bhp. Świadomość pracowników, iż kontakt  

z tak małymi cząsteczkami może w przyszłości powodować negatywne skutki zdrowotne, 

zmusza pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad warunkami pracy do większej 

higieny w miejscu pracy. Przeprowadzone kontrole doprowadziły do większej 

świadomości pracodawców, służb bhp oraz osób kierujących pracownikami w zakresie 

wiedzy nt. nanomateriałów, do poprawy warunków bezpieczeństwa pracy wszystkim 

zatrudnionym pracowników, w tych podmiotach gospodarczych oraz poprawy 

przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp. 
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V. Działania nadzorczo-kontrolne w obszarze 

prawnej ochrony pracy 

 

1. 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 2014 r. 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 41 kontroli agencji 

zatrudnienia, mających siedziby na terenie województwa dolnośląskiego lub 

posiadających oddziały na tym terenie, w tym: 

 11 kontroli wynikających z rozpatrzenia skargi, 

 20 kontroli związanych z realizacją planu kontroli na rok 2014, 

  6 kontroli podjętych w wyniku monitoringu ogłoszeń i ofert zamieszczanych 

przez agencje zatrudnienia w mediach, 

 4 kontrole wynikające z powiadomienia innych organów. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Jak wynika z ustaleń inspektorów pracy, w 2014 r. trzy agencje 

zatrudnienia działały bez wymaganego certyfikatu. 

Zidentyfikowane przez inspektorów pracy negatywne zjawiska, związane  

z prowadzeniem agencji zatrudnienia obejmują, między innymi: 

 brak podawania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach numeru wpisu do rejestru 

agencji zatrudnienia, 

 brak oznaczania ofert pracy jako „oferty pracy tymczasowej”, 

 nieprawidłowości w obszarze zawierania umów z osobami kierowanymi do pracy  

u pracodawców zagranicznych, 

 niedopełnianie obowiązku informowania na piśmie osób kierowanych do pracy za 

granicą o zaliczaniu udokumentowanych okresów zatrudnienia za granicą  

u pracodawców zagranicznych do okresów pracy w RP w zakresie uprawnień 

pracowniczych, 
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 nieprawidłowości w obszarze informowania marszałka województwa o każdej zmianie 

danych objętych wnioskiem o wpis do rejestru, 

 nieterminowe opłacanie składek na Fundusz Pracy 

 nieprawidłowości obejmujące działanie w obszarze pracy tymczasowej: 

 problemem sygnalizowanym od kilku lat jest zjawisko „udostępniania” osób 

świadczących pracę na rzecz innych podmiotów, tj. połączenie usługi 

outsourcingu pracowniczego oraz instytucji pracy tymczasowej,  

 problemem, który jest sygnalizowany coraz częściej jest powierzanie pracy 

tymczasowej w ramach umów cywilnoprawnych, 

 przejmowanie przez agencje zatrudnienia obowiązków z dziedziny bhp, np. 

szkoleń osób wykonujących pracę tymczasową, 

 kolejnym zjawiskiem jest wprowadzanie różnego rodzaju dodatkowych opłat  

w stosunkach pracodawca użytkownik i agencja zatrudnienia, np. za zatrudnienie 

osoby wykonującej pracę tymczasową na podstawie umowy cywilnoprawnej  

u pracodawcy użytkownika. Według kontrolowanych podmiotów takie regulacje 

nie są sprzeczne z zapisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, 

bowiem ustawa wprost stanowi, które przepisy mają zastosowanie w przypadku 

powierzania pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego. Ustawa 

nie wskazuje w takim przypadku na obowiązek stosowania art. 12 ustawy 

o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Taka interpretacja przepisów ustawy 

również stoi w sprzeczności z celami instytucji zatrudnienia tymczasowego, które 

miało stanowić swoisty „pomost” do zatrudnienia stałego u pracodawcy 

użytkownika.  

 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości  

W toku przeprowadzonych kontroli w 2014 r. przyczynami stwierdzonych 

nieprawidłowości, w ocenie inspektorów pracy oraz osób prowadzących agencje były:  

 nieznajomość obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, w zakresie zasad prowadzenia agencji,  

 niedopatrzenie lub niewiedza osób prowadzących agencje (w przypadku 

niepodawania w dokumentach, ogłoszeniach i ofertach  numeru wpisu do rejestru 

właściwego dla danej agencji) 

 nieznajomość obowiązujących przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy w zakresie zasad prowadzenia agencji (w zakresie błędnie 

sporządzanych umów zawieranych z osobami kierowanymi do pracy za granicę  

u  pracodawcy zagranicznego;  
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 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 

 problemy finansowe uniemożliwiające bieżące opłacanie tych składek. Kontrolowane 

agencje eksponowały fakt nowelizacji przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, który 

w obecnym brzmieniu nie skutkuje wykreśleniem agencji z rejestru KRAZ,  

w przypadku uznania przez sąd karny osoby prowadzącej agencję zatrudnienia za 

winną niedopełnienia obowiązku terminowego opłacania składek na Fundusz Pracy.  

 część zjawisk, które są uznawane przez inspektorów pracy za nieprawidłowe, nie są 

za takie uznawane przez kontrolowane podmioty: np. przenoszenie  obowiązków  

z zakresu bhp na agencje zatrudnienia w przypadku powierzania pracy tymczasowej 

na podstawie umów cywilnoprawnych czy wprowadzanie dodatkowych opłat za 

zatrudnienie bezpośrednie przez pracodawcę użytkownika osób wykonujących pracę 

tymczasową na podstawie prawa cywilnego.  

 

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 zawierające  81 wniosków 

 polecenia - 11 poleceń  

 wnioski o ukaranie - 6 wniosków do sądu, zawierających 7 wykroczeń 

W stosunku do osób winnych wykroczeń, dotychczas sądy wydały trzy wyroki.  

W związku z zarzutami z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w dwóch przypadkach Sąd uznał obwinionych 

winnych zarzucanych im czynów i wymierzył wyrokiem nakazowym kary grzywny 

odpowiednio w kwocie po 3 000 zł. 

Jeden wniosek zawierał zarzut z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.04.2004 r.  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wyrokiem nakazowym Sąd uznał 

obwinionego za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył karę grzywny w kwocie 

500 zł.  

W zakresie jednego wniosku zawierającym zarzut z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Sąd postanowieniem 

odmówił wszczęcia postępowania z powodu braku wystarczających dowodów 

przekazanych przez oskarżyciela. 
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W zakresie jednego wniosku zawierającego dwa zarzuty z art. 122 ust. 1 pkt. 1 oraz 

art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy nastąpił zwrot wniosku z Sądu z powodu braków formalnych.  

 

Efekty działań kontrolnych 

W wyniku wydanych przez inspektorów pracy środków prawnych uzyskano 

poprawę warunków pracy tzn.: 

 zmniejszono nieprawidłowości dotyczące nieprzestrzegania obowiązku opatrywania 

numerem KRAZ ogłoszeń i ofert do pracy,  

 podwyższono stopień terminowych opłat składek na Fundusz Pracy, poprzez 

uzyskanie informacji od podmiotów, do których skierowano wystąpienia o podjęciu 

działań zmierzających do terminowego opłacania składek na Fundusz Pracy; 

 podwyższono stopień 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, 

 podmioty zobowiązały się do prowadzenia rejestrów zarówno osób kierowanych do 

pracy za granicą, jak i podmiotów do których kierowane są osoby do pracy za granicą 

 

Podsumowanie i wnioski 

Kontrole agencji zatrudnienia, mające na celu ocenę przestrzegania przepisów 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przeprowadzone w 2014 r. 

przez inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, podobnie jak w 

latach poprzednich wykazały, że agencje zatrudnienia świadczące usługi w zakresie 

pośrednictwa pracy, w tym kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców 

zagranicznych są zjawiskiem najbardziej powszechnym. Jednak zauważalny jest wzrost 

znaczenia usług świadczonych przez agencje dla cudzoziemców poszukujących pracy 

na terenie RP oraz agencji zatrudnienia kierujących pracowników w ramach pracy 

tymczasowej do zagranicznych pracodawców użytkowników. Wykazane 

nieprawidłowości popełniane przez agencje zatrudnienia mają charakter formalny i są 

zasadniczo stopniowo eliminowane. Większym problemem dla kontrolujących jest ocena 

zjawisk, które nie wynikają wprost z przekroczeń formalnych przepisów ustawy  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Ogólnie należy stwierdzić, że ochrona osób wyjeżdżających za granicę za 

pośrednictwem agencji zatrudnienia nadal jest niewystraczająca. Kontrola w zakresie 

pośrednictwa do pracy za granicą obejmuje formalne warunki działania agencji 

zatrudnienia, tj. warunki prowadzenia agencji oraz fakt zawarcia umowy na piśmie  
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i w większości przypadków osoby korzystające z usług agencji zatrudnienia są finalnie 

kierowane do właściwych zagranicznych odpowiedników Państwowej Inspekcji Pracy, 

bowiem w przypadku usługi pośrednictwa do pracy za granicą nie ma możliwości 

wykorzystania instytucji łącznikowej celem zweryfikowania warunków pracy za granicą.  

Niewątpliwie ważnym elementem jest inicjowanie nowych form współpracy pomiędzy 

poszczególnymi organami, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Policja, Prokuratura, 

Straż Graniczna, Wojewódzkie Urzędy Pracy – celem przybliżenia obowiązujących 

przepisów związanych z działalnością agencji zatrudnienia oraz ewentualnej koordynacji 

i ujednolicenia działań – w zakresie kompetencji poszczególnych urzędów.  

W tym miejscu należy ponownie podkreślić znaczenie monitoringu ogłoszeń o pracę, 

który mógłby mieć faktycznie większe znaczenie, gdyby istniał obowiązek zamieszczania 

w nich np. pełnych danych pracodawcy i proponowanych warunków zatrudnienia (np. 

podstawy nawiązania pracy).  

W zakresie zmian legislacyjnych, w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, należy negatywnie ocenić liberalny kierunek zmian przepisów ustawy, który 

obserwujemy w ciągu kilku ostatnich lat. W efekcie ostatnich zmian może dochodzić do 

sytuacji, gdy regulowane usługi rynku pracy, zarezerwowane pierwotnie dla organów 

państwa są wykonywane przez podmioty nie posiadające lokalu, właściwie 

wykształconego personelu, czy nieterminowo opłacające składki na Fundusz Pracy  

i w efekcie nie gwarantujących wysokich standardów świadczenia usług 

charakterystycznych dla agencji zatrudnienia. Należy podkreślić, że osoby korzystające  

z usług agencji zatrudnienia oczekują wysokiego poziomu świadczonych usług oraz 

wysokiej skuteczności ewentualnych działań kontrolnych podejmowanych przez 

inspektorów pracy.  

 

2. Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej 

obywateli polskich 

 

Działania kontrolno-nadzorcze 

W 2014 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu przeprowadzili łącznie 2 337 kontroli z zakresu legalności 

zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich. W roku sprawozdawczym,  

część kontroli poświęcono 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.  
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Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

Inspektorzy pracy, którzy prowadzili działania kontrolno-nadzorcze w tym 

temacie, wśród najczęstszych nieprawidłowości ujawniali: 

 zatrudnianie pracowników bez potwierdzania umowy o pracę i jej warunków na 

piśmie, 

 zawieranie umów cywilnoprawnych w warunkach charakterystycznych dla 

stosunku pracy, 

 niezgłaszanie pracowników jak i osób którym powierzono wykonywanie innej 

pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych (w przypadkach gdy 

jest to wymagane) do ubezpieczenia społecznego, 

 nieterminowe zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego w szczególności osób 

którym powierzono wykonywanie innej pracy zarobkowej, 

 

Inspektorzy pracy zaobserwowali, że obchodzenie przepisów prawa pracy  

w zatrudnieniu jest obecnie charakterystyczne na placach budów, w restauracjach, jak  

i firmach sprzątających. Bardzo często kontrole wykazywały, że część zatrudnionych 

osób świadczy pracę 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 zapisy wynikające z art. 22 K.p. 

To sprawia, że przedsiębiorcy, jako dominująca strona stosunku prawnego, wykorzystują 

sytuację.  

 

Przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości 

 

Zdaniem inspektorów pracy: 

 świadome działanie pracodawców i przedsiębiorców, podejmowane najczęściej  

w celu osiągnięcia nienależnych korzyści finansowych. Podstawowa przyczyna 

nielegalnego zatrudniania, jak i powierzania innej pracy zarobkowej nie uległa 

więc zmianie i nadal jest nią chęć uniknięcia przed pracodawców  

i przedsiębiorców dodatkowych kosztów jakie wiążą się z zatrudnianiem tych 

osób zgodnie z prawem i z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Chodzi tu 

przede wszystkim o unikanie płacenia należnych składek na ubezpieczenie 

społeczne w tym na Fundusz pracy, odprowadzania należnego podatku 

dochodowego i innych opłat, a także uchylanie się od przestrzegania standardów 

prawa pracy takich jak: minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące  

w danym roku kalendarzowym, przestrzeganie norm czasu pracy jak  

i obowiązkowych okresów odpoczynku, 
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 zgoda pracobiorców, dla których może być korzystne otrzymywanie nie 

zadeklarowanego wynagrodzenia (dochodu), zwłaszcza jeśli równocześnie 

pobierają zasiłek dla bezrobotnych,  korzystają z pomocy społecznej pobierając 

zasiłki i inne świadczenia (dodatki rodzinne, zasiłki wychowawcze, dodatki 

mieszkaniowe, stypendia itp.), których przyznanie i wysokość jest uzależniona od 

wykazanego dochodu, uczniów i studentów a więc młodzieży uczącej się do 26 

roku życia którzy dysponując ubezpieczeniem zdrowotnym, nie są zainteresowani 

uzyskiwaniem dochodu pomniejszonego o podatek dochodowy od osób 

fizycznych i ewentualne składki na ZUS lub osób które posiadają zobowiązania 

(alimenty, tytuły egzekucyjne itp.).  Dla wszystkich osób świadczących pracę  

w szarej strefie korzyści wynikające z rejestracji zatrudnienia (świadczenia 

socjalne, ochrona pracy oraz wysokość przyszłej emerytury) schodzą na dalszy 

plan i są dla nich mało istotne. Wiele tych osób w ogóle nie dostrzega potrzeby 

wykonywania pracy w sposób legalny a co za tym idzie jej legalizacji i nie bierze 

pod uwagę niewłaściwego swojego postępowania. Wiele z tych osób nie wierzy  

w żadne obietnice składane przez kolejne rządy a widząc na bieżąco problemy  

z jakimi borykają się ich rodzice, nie wierzą w żadne świadczenia emerytalno-

rentowe w przyszłości. 

Zdaniem pracodawców i przedsiębiorców: 

 konieczność obniżania  wysokich kosztów pracy, wysokie obciążenie podatkami 

jak i wszelkimi składkami powoduje, że w warunkach nie zawsze uczciwej 

konkurencji podmioty zatrudniające, uznają za nieopłacalne jakiekolwiek 

podwyższanie swoich kosztów pracy, 

  mało elastyczne regulacje prawne, które ulegają częstym zmianom, co  

w znacznym stopniu ogranicza swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, 

 uniknięcie czasochłonnych i skomplikowanych procedur urzędowych. Ma to 

miejsce zwłaszcza przy zatrudnianiu bądź powierzaniu innej pracy zarobkowej na 

krótkie okresy bądź do pracy sezonowej gdzie zachodzi konieczność 

przeprowadzenia procedur związanych m.in. ze zgłoszeniem osób do 

ubezpieczenia społecznego, wyrejestrowaniem tych osób z chwilą ustania 

obowiązku ubezpieczeniowego.  

Efekty działań kontrolnych 

 

 

 

 

 

 

W wyniku działań kontrolnych 309 osób uzyskało legalizację zatrudnienia, 49 

pracownikom potwierdzono na piśmie rodzaj i warunki zawartej umowy o pracę,  

a z 62 osobami w miejsce umowy cywilnoprawnej zawarto umowy o pracę. Kontrole 

inspektorów pracy spowodowały zgłoszenie 233 osób do ubezpieczenia 

społecznego, a za 1 103 pracowników, pracodawcy opłacili zaległe składki na 

Fundusz Pracy na kwotę 185 056 zł. 
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Podsumowanie i wnioski 

Dane z kontroli przeprowadzonych w 2014 roku pokazują, że nieprawidłowości 

w zakresie zatrudnienia i powierzania innej pracy zarobkowej utrzymują się w większości 

badanych zagadnień na zbliżonym poziomie. Zatrudnianie bez potwierdzania na piśmie 

umowy o pracę i jej warunków oraz niezgłaszanie osoby zatrudnionej a w szczególności 

osób świadczących pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy  

(w przypadkach gdy jest to wymagane) do ubezpieczenia społecznego, to nadal główne 

przejawy panujące w „szarej strefie”. Nadal nasila się tendencja wzrostowa dotycząca 

nieprawidłowości związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych w warunkach,  

w których winna być zawarta umowa o pracę. Zmiana aktualnie panującego stanu rzeczy 

wymagać będzie nie tylko sankcji nakładanych przez organy PIP, przeprowadzających 

kontrole legalności zatrudniania ale wymagać powinna opracowania przez właściwe 

organy państwowe pełnego programu zwalczania zjawiska pracy nierejestrowanej wraz  

z harmonogramem jego wdrażania. 

Niezbędne jest wprowadzenie wszelkich zmian legislacyjnych ograniczających 

możliwość powierzania pracy w sposób nielegalny. Z punktu widzenia efektywności 

przeprowadzanych czynności kontrolnych przez PIP, szczególnie istotne są postulowane 

od kilku lat zmiany mające za zadanie między innymi przekonanie społeczeństwa  

o nieuchronności wymierzenia kary za nielegalne powierzanie pracy. Większość osób 

zaangażowanych w pracę nierejestrowaną jest przekonana o nikłej skuteczności działań 

instytucji do tego powołanych i w związku z tym żyje w poczuciu braku jakiegokolwiek 

zagrożenia. Utrudnianie działalności organów PIP w szczególności poprzez 

uniemożliwianie przeprowadzenia czynności kontrolnych, brak wsparcia ze strony 

prokuratury, brak zaufania obywateli do funkcjonowania instytucji publicznych powoduje, 

że nadal tkwimy w niemocy, a działania które prowadzimy są na ogół mało skuteczne. 

 

 

3. Kontrola legalności zatrudnienia i wykonywania innej pracy 

zarobkowej przez cudzoziemców 

 

Działania kontrolne 

W roku 2014 inspektorzy pracy przeprowadzili łącznie 189 kontroli w temacie 

Legalność zatrudnienia i wykonywania innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców.  

Kontrolą objęto ogółem 1 711 cudzoziemców.  

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nielegalne 

wykonywanie pracy przez 159 cudzoziemców, z których 155 było objętych obowiązkiem 

posiadania zezwolenia na pracę. Przeprowadzone kontrole wykazały nielegalną pracę 
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obywateli 5 krajów. Najliczniejszą grupę cudzoziemców tj. 152 osób stanowili  ob.  

z Ukrainy, 3 ob. z Afganistanu, 2 ob. z Chin, 1 ob. z Armenii i 1 ob. Konga.  

Najwięcej uwagi poświęcono podmiotom powierzającym pracę cudzoziemcom  

w branży budowalnej i były to kontrole, w wyniku których ustalono największą ilość 

nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców. Jednocześnie były to kontrole bardzo trudne 

pod kątem dowodowym, ponieważ przedsiębiorcy powierzający pracę w tej branży 

utrudniali kontrole i nie przyznawali się do powierzenia pracy kontrolowanym 

cudzoziemcom. Jest to nowe zjawisko nie spotykane w latach ubiegłych. W poprzednich 

latach przedsiębiorcy raczej nie stawiali się na kontrolę, bojąc się konsekwencji 

kontrolnych. Byli przekonani, że nawet jeżeli inspektor pracy powiadomi prokuraturę 

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, to dochodzenie zostanie umorzone. Zdaniem 

inspektorów pracy lekceważący sposób traktowania inspektorów pracy oraz 

funkcjonariuszy straży granicznej przez przedsiębiorców, jest wynikiem ich poczucia 

bezkarności. Nie bez znaczenia jest również kryzys gospodarczy, który szczególnie 

dotknął branżę budowlaną, a zwłaszcza małe podmioty gospodarcze realizujące 

najczęściej prace podzlecone i najmniej opłacalne. 

 
 

Stwierdzane nieprawidłowości 

 wykonywanie pracy przez cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie 

bądź niezgodnie z deklarowanym celem pobytu (tj. brak ważnej wizy lub innego 

dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski lub 

podstawa pobytu nieuprawniająca cudzoziemca do wykonywania pracy), 

 wykonywanie pracy przez cudzoziemców na innym stanowisku lub na innych 

warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę, 

 nieopłacenie lub nieterminowe opłacenie składek na Fundusz pracy, 

 zatrudnianie bez zawarcia pisemnych umów, z naruszeniem obowiązku 

zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego 

 

Efekty działań kontrolnych  

 zawarcie z cudzoziemcem wymaganej umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej w wymaganej formie (pisemnej) - 25 osób 

 zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego - 11 osób 

 wypłacenie zaległego wynagrodzenia - 3 osób 

 wartość wypłaconego zaległego wynagrodzenia - 51 358 zł, 

 opłacone zaległe składki na Fundusz Pracy - 12 osób, 

 wartość opłaconych zaległych składek na Fundusz Pracy - 2 530 zł 
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Podsumowanie i wnioski 

Od lat nie ulegają zmianie przyczyny naruszeń prawa w zakresie legalności 

zatrudniania i powierzania innej pracy zarobkowej cudzoziemcom. Zazwyczaj 

motywy nielegalnego zatrudniania cudzoziemców są nieprzerwanie takie same i dotyczą 

sfery ekonomicznej. Z jednej strony przedsiębiorcy, nastawieni na szybką realizację 

zawartych umów z kontrahentami, zainteresowani czasowym pobytem cudzoziemców 

wychodzą z założenia, że w cudzoziemców tych nie warto inwestować tak jak  

w pracowników, z drugiej strony cudzoziemcy, którzy podejmując pracę w Polsce 

koncentrują się na osiągnięciu jak najwyższych dochodów w nieraz ograniczonym czasie 

ich pobytu. Nadal cudzoziemcy podejmujący pracę na podstawie oświadczeń 

zarejestrowanych w urzędzie pracy, nastawieni są na jak największy dochód, małą wagę 

przywiązują do legalności zatrudnienia jak i przestrzegania wobec nich przepisów prawa 

pracy i przepisów bhp, wolą pracować w szarej strefie, na podstawie umów o dzieło, 

nawet bez konieczności odprowadzania należnych składek na ubezpieczenie społeczne. 

W 2014 r. tak jak w latach poprzednich nadal najwięcej problemów sprawiały  

inspektorom pracy różnego rodzaju utrudnienia w prowadzeniu postępowania 

kontrolnego. Często pod adresem uwidocznionym w Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nikt nie prowadzi 

żadnej działalności gospodarczej. 

 

 

4. Kontrole w zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń 

ze stosunku pracy w sektorze bankowym 

Działania kontrolno- nadzorcze 

W ramach realizacji programu działania Państwowej Inspekcji Pracy  

w 2014 r. inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, przeprowadzili 

kontrole mające na celu ocenę wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku 

pracy w sektorze bankowym. Przeprowadzone kontrole, dotyczyły 454 osób, w tym: 

 436 zatrudnionych w ramach stosunku pracy, 

 17 wykonujących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych, 

 1 podmiot samozatrudniający się. 

 

Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości 

 brak wskazania stałego, z góry ustalonego terminu, w którym nastąpi 

wypłata wynagrodzenia za pracę, 
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 wykonywanie potrąceń dokonywanych w związku ze składką na kartę Multisport 

w czasie, gdy pracodawca nie dysponował zgodami, które obejmowałyby 

konkretne kwoty, będące przedmiotem potrąceń, a jedynie zgodami na 

dokonanie potrąceń z tego tytułu, tj. składki na kartę Mutlisport, 

 rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w ewidencji czasu pracy a zapisami 

zawartymi w systemie informatycznym, 

 nieprawidłowości z naliczaniu wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, za 

który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, 

 nieprawidłowości w naliczaniu i wypłacaniu ekwiwalentu za urlop, 

 brak ustaleń w zakresie wysokości ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży 

roboczej, oraz brak określenia sposobu ustalania wysokości tego ekwiwalentu 

 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

 niedostateczna znajomość przepisów w zakresie ustalania terminu 

wypłaty wynagrodzenia za pracę, 

  brak pełnej wiedzy w zakresie przepisów prawnych dotyczących potrąceń  

z wynagrodzenia za pracę, 

 brak należytej staranności pracodawcy w zakresie prawidłowego rozliczania 

przepracowanego czasu pracy przez pracowników, 

 nieznajomość przepisów w zakresie obowiązku wypłacenia ekwiwalentu 

pieniężnego z tytułu niewykorzystanego stosunku pracy w dniu rozwiązania 

stosunku pracy, 

 niedostateczna dbałość i staranność pracodawcy w zakresie rozliczania 

ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prania i konserwacji odzieży i obuwia 

roboczego 

 

We wskazanych powyżej nieprawidłowościach istotne znaczenie mają problemy 

związane z niedostateczną znajomością przepisów prawa pracy w zakresie 

wynagradzania pracowników oraz brak należytej dbałości o prawidłowe rozliczenie 

pracowników. Podkreślić należy, że materia wynagradzania za pracę jest stosunkowo 

złożona, a szczególne trudności przysparzają pracodawcom sytuacje nieopisane wprost 

w przepisach prawa pracy. Do takich należy przede wszystkim problem dodatkowych 

świadczeń przyznawanych pracownikom w postaci premii, nagrody, prowizji, premii 

prowizyjnej. Również brak jednoznacznej regulacji w zakresie terminu wypłaty 

ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego powoduje 

powstanie wątpliwości co do terminu jego wypłaty.  
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Coraz częściej dostrzeganym przez inspektorów pracy problemem jest kwestia 

przekazywania organom egzekucyjnym kwot potrąconych ze świadczeń pieniężnych 

przynależnych pracownikom. Nierzadko pomiędzy momentem dokonania potrącenia 

z wynagrodzenia za pracę, a momentem przekazania potrąconych świadczeń 

pieniężnych komornikowi lub innemu organowi egzekucyjnemu, mija zdecydowanie zbyt 

wiele czasu. Stan taki jest dalece niekorzystny dla zobowiązanego pracownika 

i przybiera bardzo wymierne straty w postaci odsetek. Problematyka potrąceń, 

obejmująca procedury opisane tak w kodeksie pracy jak i w kodeksie postępowania 

cywilnego oraz ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wymaga również 

szczególnego zainteresowania. I to nie tylko w wymiarze kontrolnym, ale i działań 

prewencyjnych.  

 

Efekty działań kontrolnych 

W wyniku przeprowadzonych kontroli w temacie „Wypłaty wynagrodzeń  

i innych świadczeń ze stosunku pracy w sektorze bankowym”, kontrolowane podmioty 

potwierdziły realizację środków prawnych, zastosowanych przez inspektorów pracy,  

w tym: 

 dokonano naliczenia świadczeń pieniężnych z tytułu zlikwidowanych dodatków 

kasjerskich pracownikom, 

 wypłacono wyrównania zaniżonego wynagrodzenia za pracę w związku  

z zaniżeniem prawa do wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku 

świadczenia pracy, 

 rozliczono niezaewidencjonowany w ewidencji czasu pracy czas przepracowany 

przez pracowników, a ujawniony na podstawie zapisów zawartych w systemie 

rozliczeniowym, 

 opracowano projekty zmian w aktach wewnątrzzakładowych ustalające stałe 

terminy wypłaty wynagrodzeń oraz określające zasady nabywania prawa do 

premii i nagród, 

 

Podsumowanie i wnioski 

Zasadnym jest kontynuowanie kontroli w sektorze bankowym, a szerzej – 

finansowym, w tym ubezpieczeniowym z uwagi na fakt, że sektor ten zatrudnia wielu 

pracowników, jak również zatrudnia osoby na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Ponowienie tego tematu, nie powinno się jednak koncentrować wyłącznie na sektorze 

bankowym, ale obejmować również sektor finansowy i uwzględniać oprócz banków, 
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również przedsiębiorców ubezpieczeniowych, podmioty prowadzące pośrednictwo 

finansowe oraz podmioty zajmujące się windykacją należności. 

 Należy zwrócić uwagę, że wielokrotnie przyczyną nieprawidłowości 

odnotowywanych przez inspektorów pracy, jest nieznajomość lub niedostateczna 

znajomość przepisów o wynagradzaniu pracowników przez pracodawców. Sytuacja taka 

wskazuje na to, że problem ten jest nadal aktualny. Szczególnie istotne jest to,  

że w organizacjach prowadzących działalność w sektorze finansowym, niejednokrotnie 

wynagrodzenie za wykonaną pracę jest ściśle skorelowane z osiąganymi wynikami, które 

mierzone są poziomem sprzedaży, windykacji, wartości udzielonych usług etc. 

Wykorzystywanie tych wymiernych czynników oceny jakości i ilości pracy wykonywanej 

przez pracowników, do ustalania prawa pracowników do dodatkowego wynagrodzenia  

w postaci premii czy prowizji, nierzadko skutkuje nieprawidłowym ich stosowaniem  

w praktyce. Materia ta bowiem nie jest regulowana przez powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa pracy, a jedynie przez prawo wewnątrzzakładowe lub pozostaje poza 

regulacją i stanowi w istocie przedmiot zwyczajowego postępowania pracodawcy. 

Podkreślić należy, że owe dodatkowe świadczenia mają znaczenie nie tylko dla 

wynagradzania za pracę wykonaną, ale również przyznania dodatkowych świadczeń 

pieniężnych, w postaci wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia 

za czas choroby, zasiłku chorobowego czy ekwiwalentu pieniężnego z tytułu 

niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. 
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VI. Tematy własne 
 

W 2014 r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu oprócz tematów 

realizowanych centralnie, przeprowadził również kontrole z tematów własnych, 

zrealizowanych wyłącznie na terenie działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy  

we Wrocławiu. Poniżej omówiono działania podejmowane przez inspektorów pracy  

w ramach realizacji wybranych tematów. 

 

1. Ograniczenie zagrożeń w zakładach dużego i zwiększonego 

ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

 

Działania kontrolno-nadzorcze 

Celem kontroli przeprowadzonych w temacie „Ograniczenie zagrożeń  

w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”, 

zawartego w programie działania Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu na 

2014 r., była ocena przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

w wybranych zakładach dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej oraz zwrócenie uwagi na bezpośredni związek bezpieczeństwa 

procesowego z bezpieczeństwem i higieną pracy. Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we  Wrocławiu przeprowadzili kontrole, którymi objęli 4 263 pracujących, w tym 

4 258 pracowników. 

 

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: 

 niewłaściwego stanu technicznego elementów obiektów i pomieszczeń pracy 

(wynikający z ich utrzymania na etapie bieżącej eksploatacji), 

 braku zabezpieczenia lub niewłaściwego oznakowania miejsc niebezpiecznych 

(niewyznaczenie działek roboczych przy pozyskaniu drewna, ryzyko kolizji  

z przeszkodami, potknięcia się, upadku lub uderzenia o stopnie schodów, stropy 

itp.), 
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 niewłaściwego wyposażenia stanowisk pracy (brak palet na surowce, wyroby  

i odpady; stołów roboczych, szafek narzędziowych, miejsc do siedzenia itp.), 

 braku wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 braku lub niewłaściwego zabezpieczenia stanowisk pracy przy wykonywaniu 

prac szczególnie niebezpiecznych, 

 braku lub niewłaściwego stosowania znaków, barw i sygnałów bezpieczeństwa, 

 braku lub niewłaściwego zabezpieczenia instalacji i urządzeń elektrycznych  

 nieprawidłowości związanych ze składowaniem i przechowywaniem substancji  

i preparatów chemicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych, 

 nieprawidłowości w zakresie magazynowania substancji i preparatów 

chemicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych  

 

Zastosowane środki prawne  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy 

skierowali do pracodawców przyznane im prawem środki prawne: 

 15 decyzji, w tym: 

 12 decyzji ustnych 

 3 decyzje pisemne 

 wystąpienia zawierające 14 wniosków 

 

Efekty działań kontrolnych 

Z informacji przekazanych przez pracodawców wynika, iż wykonano wszystkie 

decyzje oraz wnioski. 

Ponadto w trakcie tych kontroli, inspektor pracy analizował ostatnie kontrole, 

związane z tematyką poważnych awarii przemysłowych, innych organów; Państwowej 

Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wszystkie te 

zakłady były kontrolowane przez PSP i WIOŚ. W wyniku tych kontroli nie wydawano 

środków prawnych. PSP wydała jedną decyzję, a WIOŚ 3 zarządzenia pokontrolne  

i również te środki zostały zrealizowane. 

W ocenie inspektora pracy najistotniejszym efektem tych kontroli jest wskazanie 

pracodawcom, osobom kierującym pracownikami oraz samym pracownikom szerszego 

kontekstu bezpieczeństwa w tych zakładach, tzn. wskazanie, że bezpieczeństwo 

procesowe wiąże się z bezpieczeństwem pracy, a pewne stosunkowo błahe 

uchybienie, może rzutować na ogólny poziom bezpieczeństwa szczególnie w sytuacji 

awaryjnej.  
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Poniższe zdjęcie (fot. nr 39) wskazuje na zrozumienie przez kierownictwo 

zakładu istoty dbałości o bezpieczeństwo pracy.  

 

 

Fot. nr 39: Po kontroli inspektora, pracodawca zamontował barierkę ochronną, zabezpieczającą  

pracownika przed upadkiem z wysokości. 

 

Działania prewencyjne 

W trakcie przeprowadzanych kontroli inspektor pracy udzielił pracodawcom 

oraz pracownikom zakładów, łącznie 17 porad, podnosząc ich znajomość w zakresie 

obowiązujących przepisów prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa pracy.  

W związku kontrolami inspektor pracy informował Wojewódzkiego Komendanta 

Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  

o stwierdzonej nieprawidłowości w aktualnym raporcie bezpieczeństwa w spółce w 

Legnicy.  Inspektor pracy podjął decyzję o poinformowaniu na szczeblu wojewódzkim 

organów PSP i WIOŚ, gdyż zgodnie z art. 254 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

– Prawo ochrony środowiska, raport o bezpieczeństwie oraz jego zmiany zatwierdzane 

są w drodze decyzji przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, 

po uzyskaniu opinii wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

Stwierdzony, przez inspektora pracy, błąd nie wpływał na całokształt raportu 

bezpieczeństwa oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. Nie mniej jednak 

dotyczył jednego ze scenariuszy awaryjnych, który w przypadku zaistnienia może 

stanowić realne zagrożenie i problem z likwidacją skutków tej awarii. Błąd w zapisie 

danych odnoszących się do scenariusza awaryjnego związanego z pęknięciem 

rurociągu bogatego w ditlenek. Należało wyjaśnić czy w obliczeniach przyjęto istotnie 
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zaniżoną wartość, co mogło mieć istotny wpływ na wielkość stref toksykologicznych,  

w przypadku pęknięcia rurociągu bogatego w ditlenek siarki. Ww. błąd miał również 

wpływ na analogiczne zapisy w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Zakłady kontrolowane w ramach tematu „Ograniczenie zagrożeń 

w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej”, nie były zakładami charakteryzującymi się bagatelizowaniem 

bezpieczeństwa pracy czy też będącymi w trudnej sytuacji finansowej. Tego typu 

zakłady tj. ich kierownictwo oraz partnerzy społeczni (związki zawodowe, społeczna 

inspekcja pracy) oczekują postaw partnerskich, doradczych. Działania kontrolne są 

prowadzone przy udziale list kontrolnych, które są przekazywane wcześniej zakładom 

do samokontroli.  

Uznać należy, ze zostały zrealizowane podstawowe cele kontroli, w tym 

uświadomiono (ewentualnie przypomniano) pracownikom tych zakładów o mniej lub 

bardziej bezpośrednim związku bezpieczeństwa procesowego z bezpieczeństwem  

i higieną pracy tj. spełnienie wymagań dotyczących poważnych awarii przemysłowych 

nie można rozpatrywać w oderwaniu od bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Prowadzenie kontroli w tym temacie wpływa na zdobywanie wiedzy  

i doświadczenia przez inspektora pracy. Wiedza ta może okazać się cenna przy innych 

kontrolach w tych zakładach np. podczas badania okoliczności śmiertelnych, ciężkich 

lub zbiorowych wypadków przy pracy, jak również w innych zakładach, gdzie występują 

podobnie zagrożenia, przy innych (mniejszych) ilościach tych samych lub podobnych 

substancji. 

 

2. Przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy, w tym bhp, 

ze szczególnym uwzględnieniem problematyki legalności 

zatrudnienia, przy pracach sezonowych (hotele, gastronomia, 

wypoczynek dzieci i młodzieży) 

 

Działania kontrolno-nadzorcze 

Celem kontroli przeprowadzonych w temacie własnym „Przestrzeganie 

przepisów z zakresu prawa pracy, w tym bhp, ze szczególnym uwzględnieniem 

problematyki legalności zatrudnienia, przy pracach sezonowych (hotele, gastronomia, 

wypoczynek dzieci i młodzieży)”, zawartym w programie działania Państwowej Inspekcji 

Pracy na 2014 r., było ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przez 
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podmioty kontrolowane przepisów prawa pracy, w tym 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 prowadzono w zakładach zatrudniających: do 9 pracowników oraz od 10 do 49 

pracowników w niżej podanych proporcjach: 

 74,42% z kontrolowanych podmiotów gospodarczych to pracodawcy 

zatrudniający do 9  pracowników (78,00% kontroli), 

 25,58% z kontrolowanych podmiotów gospodarczych to pracodawcy 

zatrudniający od 10 do 49 pracowników (22,00% kontroli), 

 

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 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, 

 wyposażenia pracowników  w odpowiednie środki ochrony indywidulanej, 

 ustalenia zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony 

indywidualnej 

Ujawnione nieprawidłowości w części dotyczącej stosunku pracy, czasu pracy, 

wynagrodzenia, w szczególności dotyczyły naruszeń w zakresie: 

 prowadzenia akt osobowych, 

W województwie dolnośląskim inspektorzy pracy przeprowadzili 50 kontroli  

w 43 zakładach. 
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 zawierania umów o pracę, 

 poinformowania pracownika  o warunkach zatrudnienia, 

 prowadzenia ewidencji czasu pracy, 

 treści świadectwa pracy, 

 opłacania comiesięcznych składek na Fundusz Pracy. 

 

Przyczyny stwierdzanych nieprawidłowości 

W ocenie inspektorów pracy powyższe nieprawidłowości wynikają 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. Kolejną przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości jest niewłaściwy 

stan techniczny urządzeń wynikający ze stopnia wyeksploatowania, a przede wszystkim 

z fałszywie pojmowanej oszczędności pracodawców mającej na celu minimalizację 

wydatków, osób działających w imieniu pracodawców. 

Oceniając przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości nie można pominąć 

trudności finansowych pracodawców. Kontrolowane podmioty w większości 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 konkurencją ze strony wielopowierzchniowych 

sieci handlowych. Ponadto w ocenie pracodawców niekorzystna sytuacja finansowa 

związana jest ze zbyt dużymi obciążeniami pracodawców wysokimi podatkami, opłatami 

– kosztami ponoszonymi w związku z zatrudnianiem pracowników i z tego też powodu 

decydowano się na nie zatrudnianie pracowników tylko 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: 

 455 decyzji, w tym: 

 248 decyzji ustnych 

 207 decyzji na piśmie 

 117 decyzjom nadany został rygor natychmiastowej wykonalności 

na podstawie art. 108 kpa. 

 2 decyzje wstrzymujące eksploatację maszyn 
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 1 decyzja dotycząca skierowania pracownika do innych prac 

 wystąpienia zawierające 367 wniosków 

 30 poleceń  

Efekty działań kontrolnych 

W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz realizacji wydanych przez 

inspektorów pracy decyzji i wystąpień uzyskano poprawę warunków pracy m.in. 

polegających na: 

 poprawie warunków pracy dla 215 zatrudnionych pracowników łącznie, w tym 

139 kobiet, 34 pracowników młodocianych oraz 1 niepełnosprawnego i 42 osób 

świadczących prace na podstawie umów cywilno-prawnych, 

 dokonaniu opłacenia zaległych składek na Fundusz Pracy, 

 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. 

 

Działania prewencyjne 

W ramach działań prewencyjnych, w toku przeprowadzonych kontroli, 

inspektorzy pracy prowadzili rozmowy z pracodawcami, a także pełnomocnikami 

pracodawców, osobami kierującymi pracownikami, mające na celu wyjaśnienia istoty 

prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, 

wskazania i omówienia błędów popełnionych w prowadzonych przedsiębiorstwach 

branży gastronomicznej, hotelarskiej a stanowiących zagrożenia dla zdrowia lub życia 

pracowników i innych osób wykonujących pracę w ramach stosunku cywilnoprawnego, 

określenie celowości i korzyści płynących z zapewnienia przestrzegania przepisów 

prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

dotyczących legalności zatrudnienia. Inspektorzy udzielili 200 porad z zakresu prawnej 

ochrony pracy, 197 porad dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy i 75 porad  

z zakresu legalności zatrudnienia.  

 

Podsumowanie i wnioski 

W ocenie inspektorów pracy stwierdzane nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przepisów z zakresu prawa pracy, w tym bhp, z uwzględnieniem 

problematyki legalności zatrudnienia, przy pracach sezonowych (hotele, gastronomia, 

wypoczynek dzieci i młodzieży) tj. ich ilość i rodzaj oraz uzyskane dotychczas efekty 

podjętych działań, wskazują na to, że istnieje potrzeba przeprowadzenia kontroli 
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specjalistycznych w takich podmiotach gospodarczych, głównie dotyczących 

przygotowania do pracy, czasu pracy 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 branży, za wyjątkiem przepisów dotyczących 

przygotowania do pracy, czasu pracy oraz legalności zatrudnienia. 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 w restauracji z powodu nierentowności wg. przedsiębiorcy).  

Zdaniem inspektorów pracy celowe jest prowadzenie wzmożonych działań 

prewencyjnych mających na celu popularyzowanie zagadnień związanych z prawem 

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.  

 

 

3. Ograniczenie zagrożeń w zakładach zajmujących się 

wydobyciem, transportem i przeróbką surowców mineralnych, w tym 

w kopalniach odkrywkowych 

 

Działania kontrolno-nadzorcze 

Celem kontroli przeprowadzonych w temacie „Ograniczenie zagrożeń  

w zakładach zajmujących się wydobyciem, transportem i przeróbką surowców 

mineralnych, w tym w kopalniach odkrywkowych”, zawartego w programie działania 

Państwowej Inspekcji Pracy na 2014 r., była ocena aktualnego stanu przestrzegania 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładach zajmujących się 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 124 

 
  

wydobyciem, transportem i przeróbką surowców mineralnych, w tym w kopalniach 

odkrywkowych na terenie objętym właściwością miejscową OIP Wrocław. Ponadto celem 

czynności, przeprowadzonych w kontrolowanych zakładach, było uzyskanie efektów  

w postaci usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień, poprawy warunków  

i bezpieczeństwa pracy oraz respektowania obowiązujących uregulowań prawnych 

poprzez realizację zastosowanych przez inspektorów pracy środków prawnych. 

Inspektorzy OIP Wrocław przeprowadzili kontrole w  28 zakładach, obejmując nimi 1 351 

pracujących, w tym 1 219 pracowników.  

 

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,  

 badań środowiskowych, 

 oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych,  

 stanu technicznego schodów, pochylni, pomostów, dróg transportowych, 

 braku lub niewłaściwie opracowanych instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn  

i urządzeń  technicznych. 

 

Zastosowane środki prawne  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami inspektorzy pracy skierowali 

do pracodawców przyznane im prawem środki prawne: 

 342 decyzje, w tym: 

 204 decyzje ustne 

 138 decyzji na piśmie, w tym 

 54 decyzjom nadany został rygor natychmiastowej wykonalności 

na podstawie art. 108 kpa, 

 2 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn i urządzeń z uwagi 

na wystąpienie bezpośredniego zdrowia lub życia pracowników - 

decyzje podlegające natychmiastowemu wykonaniu w trybie art. 

11 pkt 3 ustawy i PIP. 
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 82 decyzje nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień  

w ustalonym terminie w trybie art. 11 pkt 1 ustawy o PIP 

 wystąpienia zawierające 15 wniosków 

 

Efekty działań kontrolnych 

W wyniku realizacji wydanych przez inspektorów pracy nakazów 

i wystąpień uzyskano poprawę warunków pracy. Decyzje inspektorów pracy zakłady 

wykonały w 91%. Stwierdzenie wykonania pozostałych decyzji pisemnych (dla części 

wydanych decyzji termin ich realizacji jeszcze nie upłynął) oraz wniosków zawartych  

w wystąpieniach można będzie ustalić na podstawie przeprowadzonych rekontroli lub 

pisemnych informacji przesłanych przez pracodawców o sposobie realizacji obowiązków 

ujętych w środkach prawnych. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Stan bezpieczeństwa pracy we wszystkich 28 kontrolowanych 

podmiotach pozwala na umiarkowanie bezpieczne prowadzenie produkcji i operacji 

technologicznych. Stwierdzono jednakże szereg uchybień, które skutkować mogą dużym 

prawdopodobieństwem wystąpienia bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia lub życia 

zatrudnianych pracowników. Większość stwierdzonych nieprawidłowości miała charakter 

związany ze stanem technicznym oraz wyposażeniem eksploatowanych maszyn, 

urządzeń i instalacji, sposobami organizacji stanowisk i procesów pracy oraz eksploatacji 

i stanu technicznego instalacji energetycznych oraz ogólną organizacją pracy (ocena 

ryzyka zawodowego, profilaktyczna opieka lekarska, szkolenia w dziedzinie bhp). Część 

uchybień usunięto w ramach realizacji decyzji ustnych.  

W 28 skontrolowanych podmiotach w latach 2011, 2012 i 2013 miało miejsce 

łącznie 106 wypadków przy pracy (wszystkie indywidualne powodujące  

u poszkodowanych lekkie obrażenia ciała) oraz 1 wypadek ciężki. Nie zanotowano 

wypadku śmiertelnego. 

Na terenie właściwości miejscowej Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

za wskazane uznać należy dalsze prowadzenie nadzoru i kontroli w zakładach 

prowadzących działalność górniczą, w zakresie wydobycia surowców mineralnych 

metodą odkrywkową jak również zakładów prowadzących działalność w zakresie obróbki 

mechanicznej kamienia budowlanego. Decydują o tym przede wszystkim skala jak  

i rodzaj występujących w tych podmiotach zagrożeń zawodowych. Systematyczne  

i szczegółowe kontrole prowadzone przez organy PIP, a w ich wyniku konsekwentnie 

stosowanie przysługujących inspektorom pracy środków prawnych oraz egzekwowanie 
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obowiązków wynikających z istniejących uregulowań powinno wymóc na pracodawcach 

większe zaangażowanie w poprawę technicznego bezpieczeństwa pracy, urządzeń  

i instalacji energetycznych oraz organizacji pracy jako obszarów, w których uchybienia 

stwierdzono najliczniej.  
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VII. 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 2014 r. 

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 praworządności w stosunkach pracy rozpoczyna się 

od edukacji młodego pokolenia. Młodzież – otwarta na podejmowanie działań trudnych 

lub dla ich rodziców 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 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 2014 r. w tym zakresie na wyróżnienie 

zasługuje m.in. konkurs „Pracodawca przyjazny młodzieży". W tym roku zgłosiło się do 

niego 14 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 wyróżnienia. Nagodzonymi pracodawcami zostali: 

 I miejsce: Piekarnia Stanisław Kibało z Wrocławia 
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 II miejsce: Sklep „Na rogu” Grażyna Płaza z Jawora 

 III miejsce: Ryszard i Jadwiga Słapek z Legnicy 

Natomiast wyróżnienia otrzymali: 

 F.H.U Krzysztof Andrejczuk z Jawora 

 Piekarnia Bartłomiej Walasiak 

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 , a także Samorządem 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 2014 r. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu zorganizował m.in. 

następujące działania: 

 57 prelekcji na temat zagrożeń chorobowych i wypadkowych występujących  

w środowisku wiejskim oraz przy wykonywaniu prac rolniczych. Szkolenia te 

odbyły się  w 38 Szkołach Podstawowych i 19 Gimnazjach a udział w nich wzięło 

1 280 uczniów. 

 Konkurs „Bezpiecznie na wsi” oraz działania w ramach programu „Bezpieczne 

lato”. W ramach akcji "Bezpieczne Lato", przedstawiciele Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze odwiedzili harcerzy  

i kolonistów wypoczywających w Szklarskiej Porębie. W lipcu 2014r. pracownik  

jeleniogórskiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz 

pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozmawiali z dziećmi  

i harcerzami 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 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 129 

 
  

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 testowym pt; "Bezpiecznie na wsi".  Wszyscy uczestnicy 

konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów 

spotkania Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, natomiast, by wiedza 

na nim zdobyta nie „wyparowała” za szybko z odpoczywającej głowy, koloniści  

i harcerze dostali przygotowane specjalnie dla dzieci broszury PIP: "Przygoda na 

wsi" i "Bezpiecznie na wsi".  

 

 

Fot. nr 40: Zajęcia programu „Bezpieczne lato” prowadzone dla harcerzy  

i kolonistów wypoczywających w Szklarskiej Porębie  

 

O bezpiecznych zabawach podczas letniego wypoczynku również pod hasłem 

"Bezpieczne Lato" pracownicy jeleniogórskiego oddziału Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, rozmawiali z kolonistami, harcerzami oraz 

mieszkańcami Jeleniej Góry i okolic, którzy w dniach 5 i 25 lipca 2014 r. zjawili 

się na jeleniogórskim Placu Ratuszowym i Placu Piastowskim. Tam, we 

współpracy z Urzędem Miasta Jelenia Góra, Komendą Miejską Policji w Jeleniej 

Górze,  Strażą Miejską i Strażą Pożarną zorganizowano spotkanie. W ramach 

tego przedsięwzięcia dzieciom zorganizowano miasteczko ruchu drogowego. 

Była też nauka: pracownicy inspekcji opowiadali najmłodszym o bezpiecznych 

zachowaniach podczas wakacyjnych zabaw, a także prac, w których młodzież 

pomaga rodzicom. Zorganizowano również konkurs plastyczny dla przybyłych 

dzieci, które za najciekawsze prace obrazujące bezpieczne zachowania były 
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nagradzane nagrodami ufundowanymi przez PIP. Policjanci uczyli właściwego 

zachowania się na drodze, a w specjalnym autobusie pokazywali, jak bezpiecznie 

zachować się podczas wsiadania, wysiadania oraz podróżowania autobusem 

miejskim. Ratownicy medyczni zapoznali dzieci z zasadami udzielania pierwszej 

pomocy przed medycznej. Nie zabrakło również strażaków Państwowej Straży 

Pożarnej, którzy zapoznali dzieci i młodzież z najnowszym sprzętem strażackim 

oraz opowiadali jak zachować się podczas pożaru. Stoisko oraz materiały 

promocyjne Państwowej Inspekcji Pracy cieszyły się ogromną popularnością 

wśród odwiedzających. 

 

 

Fot. nr 41: Spotkanie z kolonistami, harcerzami oraz mieszkańcami Jeleniej Góry 

 

 Konkurs „KRUSnal Bezpieczniak”. W Szkole Podstawowej w Jaszkowej Dolnej w 

dniu 4 listopada 2014r. odbył się regionalny etap konkursu „KRUSnal 

Bezpieczniak”. Organizatorami przedsięwzięcia była szkoła w Jaszkowej Dolnej 

oraz Oddział Regionalny KRUS we Wrocławiu PT z Bystrzycy Kłodzkiej. Do 

organizacji tego konkursu – ufundowaniem nagród i swoją obecnością – 

przyczynił się też Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, który podczas tej 

imprezy reprezentowany był przez Zdzisława Kowalskiego, kierownika kłodzkiego 

oddziału OIP Wrocław oraz Jerzego Nowaka z sekcji ds. rolnictwa i leśnictwa 

wrocławskiego Inspektoratu. 

 Celem konkursu, organizowanego w szkole w Jaszkowej Dolnej już od 

wielu lat, było promowanie wiedzy na temat bezpieczeństwa dzieci  

w gospodarstwach rolnych.. Spośród uczestników konkursu wyłoniono 10 

laureatów, którzy zakwalifikowali się do wojewódzkiego etapu konkursu. 
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Fot. nr 42: Uczestnicy konkursu „KRUSnal Bezpieczniak” w Jaszkowej Dolnej 

 

 Olimpiada Szkół Rolniczych województwa dolnośląskiego - „Lenistwo nad 

rozsądkiem, czy rozsądek nad lenistwem ?!” Okręgowy Inspektorat Pracy we 

Wrocławiu oraz Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego we Wrocławiu w dniu 18 listopada 2014r. zorganizowali 18 finał 

Olimpiady wiedzy z zakresu bhp w rolnictwie dla uczniów dolnośląskich szkół  

o profilu rolniczym pn. „Lenistwo nad rozsądkiem, czy rozsądek nad lenistwem ?!” 

Podstawowym celem olimpiady było upowszechnienie wśród uczniów szkół 

rolniczych zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz pogłębienie i ugruntowanie 

wiedzy i umiejętności z tego zakresu. Eliminacje do konkursu obyły się w 

poszczególnych szkołach. W finale konkursu udział wzięło 26 uczniów z 9 

dolnośląskich szkół o profilu rolniczym.  

Zwycięzcami  olimpiady zostali: 

I miejsce - Paulina Kozak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie,  

II miejsce - Filip Pławiak z Zespołu Szkół Rolniczych w Legnicy, 

III miejsce - Amadeusz Soter z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie. 

 Ponadto komisja konkursowa postanowiła wyróżnić siedmiu uczniów, 

którzy osiągnęli najlepsze wyniki w rywalizacji, nagrodami rzeczowymi 

ufundowanymi przez organizatorów. Nagrody te, a także pamiątkowe dyplomy 

laureatom konkursu wręczali zastępca dyrektora oddziału regionalnego Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu, Jan Rybka oraz zastępca 

okręgowego inspektora pracy we Wrocławiu Arkadiusz Kłos. 
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Fot. nr 43: Finał Olimpiady „Lenistwo nad rozsądkiem, czy rozsądek nad lenistwem ?! 

 

 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 2014/2015. W dniu 23 kwietnia 2014r. w siedzibie wrocławskiego 

Okręgowego Inspektoratu Pracy zebrali się członkowie Komisji ds. Rolnictwa przy 

OIP Wrocław oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Łukasz 

Tokarski przedstawiciel firmy MERLO Polska, Jan Rybka z Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego, Urszula Solińska-Marek z Dolnośląskiej Izby Rolnej 

oraz rolnicy indywidualni. Spotkanie było pretekstem do zaprezentowania 

nowoczesnego sprzętu technicznego, mającego zastosowanie w rolnictwie  

i innych działach gospodarki m.in. podnośników teleskopowych, ładowarek typu 

roto, pierwszych ładowarek hybrydowych wyprodukowanych w 2012r, ciągników 

leśnych wieloczynnościowych, służących do koszenia poboczy kolejowych, 

odśnieżania, koszenia poboczy drogowych. Wszystkich zebranych przywitał 

nadinspektor pracy Wiesław Wiącek oraz przewodniczący komisji prof. Witold 

Janeczek. Podczas spotkania prezentację nowoczesnego sprzętu technicznego 

firmy MERLO oraz MERLO-TREMEE zaprezentował przedstawiciel firmy Łukasz 

Tokarski. 
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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 

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 2014 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. 
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Tematyka porad prawnych i technicznych udzielonych w miejscu przyjęć 

interesantów obejmowała najczęściej następujące zagadnienia – z podziałem na 

poszczególne bloki tematyczne: 

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, 

 zasady prowadzenia przez pracodawców dokumentacji dotyczącej stosunku 

pracy, 

 zasady odpowiedzialności materialnej, 

 kwestie związane z zawieraniem umów o zakazie konkurencji, 

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 

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) 

urlopy 

 kwestie dotyczące urlopu wypoczynkowego wymiar oraz zasady udzielania, 

szczególnie osobom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 

w systemie równoważnym czasu pracy, 
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 zasady udzielania urlopów w placówkach oświatowych publicznych  

i niepublicznych 

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, 

wypadki przy pracy 

 kwestie dotyczące wypadków przy pracy (głównie sprawy zgłaszania 

wypadków oraz sporządzania dokumentacji), 

 zagadnienia dotyczące dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków przy pracy 

warunki pracy 

 profilaktyczne badania lekarskie oraz szkolenia bhp, 

 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 

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. 
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Podsumowanie  

Ogółem w 2014 r. udzielono 99 191 porad. Z ich ilości i treści, można wysnuć 

wniosek, że największe zapotrzebowanie wystąpiło na informacje dotyczące stosunku 

pracy – temat ten wystąpił w 22 499 przypadkach. Ponadto najczęściej występujące 

tematy dotyczyły wynagrodzeń - w 13 535 przypadkach, czasu pracy - w 9 332 

przypadkach,  urlopów wypoczynkowych  -  w 7 275 przypadkach.   

W okresie sprawozdawczym, w miejscach przyjęć interesantów udzielono 49 751 

porad zawierających łącznie 71 470 tematów.   

Poniższa tabela obrazuje liczbę porad prawnych dotyczących podmiotów, które 

zgłosiły się o udzielenie takiej porady w roku 2014 r. w miejscach przyjęć interesantów 

według kryterium podmiotowego.  

 

Podmioty zgłaszające się po porady Liczba porad 

Były pracownik 5 007 

Cudzoziemiec 64 

Inny 5 107 

Organ/urząd państwowy 146 

Organ/urząd samorządu terytorialnego 338 

Organizacje pracodawców 12 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie 257 

Poseł/senator/radny 15 

Pracodawca/przedsiębiorca 12 604 

Pracownik niepełnosprawny 1 070 

Pracownik/pracownicy zbiorowo 24 491 

Rolnik indywidualny 54 

Służba bhp 339 

Społeczny inspektor pracy 73 

Związek Zawodowy 174 

Razem 49 751 

 

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, 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, w trakcie podejmowanych przedsięwzięć 
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promocyjnych: w formie organizacji punktów informacyjno-doradczych , w czasie: udziału 

w targów branżowych, targach pracy w „Dniach Otwartych”, a także w trakcie organizacji, 

bądź współuczestnictwa w szkoleniach sympozjach, konferencjach, itp. 

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 890 porad prawnych i technicznych udzielono 

związkom zawodowym. Porad udzielano w trakcie organizacji konferencji, spotkań itp. 

Organizowanych w siedzibie Okręgu oraz w innych miejscach prowadzenia różnego 

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 356 porad 

prawych i 144 technicznych. Porad tych udzielili inspektorzy pracy w zakładach pracy. 

Tematyka udzielonych porad obejmowała zarówno problemy prawne i techniczne. 

Dotyczyła uprawnień trybu tworzenia i zmian regulaminów wynagradzania (w tym: 

regulaminów nagród i premiowania), regulaminu zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych, wszczynania sporów zbiorowych, interpretacji już zawartych zapisów  

w regulaminie wynagradzania, wyjaśnienia podstaw naliczania świadczeń za pracę min. 

nagród jubileuszowych, jednorazowych odpraw,  ustalania (określania) wynagrodzenia 

za pracę zgodnie z przyjętym system wynagradzania (czasowym, czasowo- premiowym, 

czasowo-prowizyjnym, akordowo-premiowym itp.). Ponadto porady prawne dotyczyły 

nieprzestrzegania przez pracodawców ustawy  o związkach zawodowych, czasu pracy 

oraz urlopów wypoczynkowych. Niejednokrotnie związki zawodowe zasięgały opinii  

w trybie roboczym, przed podpisaniem wewnętrznych aktów normatywnych (układy 

zbiorowe, regulaminy pracy, pakiety socjalne) . 

 

W roku 2014 w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu udzielono 643 

porad dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingu, z tego 295 porad prawnych 

dotyczyło dyskryminacji, a 348 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 
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pracę lub za pracę o jednakowej wartości ustalania rozkładów czasu pracy oraz 

podnoszenie kwalifikacji, głównie braku dostępu do szkoleń,  przedstawiono problem, 

zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. 

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. Na podstawie analizy 

treści wnoszonych zapytań prawnych można stwierdzić, iż zainteresowanie tą 

problematyką jest nieznacznie mniejsze w stosunku do ubiegłego roku.  

Z uwagi na subiektywność odczuć, a także konieczność zebrania dowodów 

uprawdopodobniających niewłaściwe zachowanie, pracownicy, pokładają nadzieję że 

inspektor pracy przeprowadzi rzetelne, obiektywne postępowanie kontrolne. Niemniej 

pracownicy udzielający porad prawnych instruują poszkodowanych o obowiązujących 

procedurach w Inspekcji Pracy. W związku z powyższym pozostawia się pracownikom 

dowolność w podjęciu decyzji, wskazując jednakże stowarzyszenie antymobbingowe lub 

drogę postępowania sądowego. 

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. 
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VIII. Współdziałanie 

1. Współpraca krajowa  

Posłowie, senatorowie, administracja centralna  

Jak co roku, tak i w sprawozdawczym roku 2014, 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. Przykładem takiego spotkania 

może być to, które 7 kwietnia 2014 r. kierownicy oddziału OIP w Kłodzku i Wałbrzychu 

odbyli z poseł Izabelą Katarzyną Mrzygłocką w Wałbrzychu, na którym rozmawiano  

o problemach z zakresu prawa pracy i bhp występujących na terenie działania 

oddziałów. Posłance przedstawiono, również informację o wynikach działań kontrolno – 

nadzorczych i prewencyjnych oraz wnioski z tej działalności za rok 2013. Podobne 

spotkanie szef kłodzkiego oddziału odbył też z senatorem Stanisławem Jurcewiczem  

i posłanką Moniką Wielichowską. 

Z przewodniczącą ROP, która angażuje się w poszukiwanie rozwiązań problemów 

prawa pracy występujących w regionie, spotkał się także zastępca okręgowego 

inspektora pracy ds. nadzoru oraz kierownik wałbrzyskiego oddziału OIP. Do spotkania 

doszło przy okazji corocznej konferencji organizowanej przez Ośrodek Szkolenia 

Technicznego w Wałbrzychu. Tegorocznym tematem konferencji, która odbyła się 20 

października 2014 r., była „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy” Okręgowy 

Inspektorat Pracy we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu był, obok CIOP, Urzędu Dozoru 

Technicznego i Ośrodka Szkoleń Technicznych, współorganizatorem tego spotkania. Jak 

co roku, honorowy patronat nad konferencją objęła oraz wzięła w niej osobisty udział 

właśnie poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. nr 44: Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka objęła honorowym 
patronatem konferencję „Dobra komunikacja elementem 
bezpiecznej pracy” w Wałbrzychu 
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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. Również  

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.  

 

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 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. 

Urząd Wojewódzki we Wrocławiu wspierał Okręgowy Inspektorat Pracy we 

Wrocławiu także w jego działaniach promocyjnych. Jedną z okazji, gdzie urząd ten mógł 

pokazać, iż zagadnienia bezpieczeństwa pracy są dla niego ważne, była uroczystość 

związana z 95-leciem Państwowej Inspekcji Pracy i jednocześnie stanowiąca 

podsumowanie działań prewencyjnych prowadzonych w 2014 r. Na rocznicową 

konferencję, którą 18 grudnia 2014 r. zorganizowano w Ośrodku Szkolenia Państwowej 

Inspekcji Pracy, zaproszony został wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz. Na 

konferencji tej obecni byli także m.in. Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego Lilla Jaroń, Alicja Bogusz – dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr Urzędu 

Miasta Wrocławia, Monika Kwil-Skrzypińska – dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy, sędzia Anna Garncarz z Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście, Antoni 

W roku sprawozdawczym 2014 Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

przeprowadził tylko 6 kontroli na wniosek organów władzy wykonawczej  

i samorządu terytorialnego, natomiast w 115 przypadkach zawiadomił te organy 

o wynikach kontroli prowadzonych w ramach harmonogramu działań. 
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Malaka – dyrektor wrocławskiego oddziału ZUS, Jerzy Gajos – dyrektor wałbrzyskiego 

oddziału ZUS, Jerzy Ulewski – dyrektor legnickiego oddziału ZUS, zastępca komendanta 

wrocławskiej Straży Miejskiej Wojciech Sołtys, szefowie innych organów nadzoru  

i kontroli: Jacek Klakočar – z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Marek 

Szmigiel z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, 

Jarosław Tomczyk z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, Rafał 

Osiński z Urzędu Dozoru Technicznego we Wrocławiu, Jerzy Saczko z UDT  

w Wałbrzychu 

Okręgowy Inspektor Pracy przekazał Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego – 

jak każdego roku – sprawozdanie z działalności Okręgu. Jest to niezmienny element 

współpracy obu urzędów, wynikający z ustawowych regulacji. 

Jednak współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego to 

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. W tym obszarze współpraca opiera się głównie na kontaktach z Dolnośląskim 

Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu.  

29 maja 2014 r. młodszy inspektor pracy Agata Kostyk-Lewandowska 

poprowadziła szkolenie dla agencji zatrudnienia województwa dolnośląskiego, które 

zorganizował właśnie Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu. Szkolenie 

dotyczyło prawnych aspektów zatrudniania pracowników tymczasowych, zasad 

kierowania pracowników tymczasowych do zagranicznych pracodawców oraz różnic 

pomiędzy pośrednictwem a pracą tymczasową. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele 

ponad 20 dolnośląskich agencji zatrudnienia.  

W okresie roku 2014 inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu 

przeprowadzili 2 kontrole na wniosek marszałka województwa, zaś w 14 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 
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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 

terytorialnego i podlegającymi im komórkami organizacyjnymi jest spotkanie, które 17 

stycznia 2014 r. zorganizowano w Urzędzie Miasta w Świdnicy, celem udzielenia 

pomocy pracownikom i byłym pracownikom wrocławskich firm Gryphon Sp. z o.o. i PHU 

Porta Export-Import, których zakłady produkcyjne zlokalizowane są w Świdnicy. Oprócz 

gospodarza reprezentowanego przez Jerzego Leguta - Dyrektora Departamentu 

Rozwoju Gospodarczego, w spotkaniu uczestniczyła poseł na Sejm RP Izabela 

Katarzyna Mrzygłocka i przedstawiciele wałbrzyskiego oddziału OIP Wrocław. W 

spotkaniu udział wzięło ponad 50 pracowników w/w firm. Poruszono m.in. następujące 

zagadnienia: niewypłacanie należnych wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń za 

okres od listopada 2013 r., brak możliwości wejścia na teren zakładu pracy i 

niedopuszczanie pracowników do wykonywania pracy, wydanie świadectw pracy części 

pracowników (z którymi rozwiązano stosunek pracy) o nieprawidłowej treści, 

niespełnianie obowiązku wydania świadectw pracy niektórym pracownikom, pomimo 

rozwiązania z nimi umów o pracę, brak możliwości nawiązania kontaktu z pracodawcami 

(osobami ich reprezentującymi). Podczas indywidualnych konsultacji z pracownikami 

oraz byłymi pracownikami, udzielono im szeregu porad prawnych. Radca prawny Urzędu 

Miasta w Świdnicy omówił zagadnienia dotyczące możliwości dochodzenia roszczeń 

pracowniczych przed sądami pracy. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania część  

z zainteresowanych osób zadawała przedstawicielom PIP pytania dotyczące prawnych 

aspektów zatrudnienia, w tym również nie związanych bezpośrednio z problematyką 

spotkania. W szczególności zapytania dotyczyły zagadnień czasu pracy.  

Do najczęściej wykorzystywanych form wspólnego działania jest uczestnictwo 

przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w targach pracy, 

organizowanych przez samorządy terytorialne i powiatowe urzędy pracy. Przykładem 

takiej współpracy może być udział przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu w trzeciej edycji targów pracy, które 28 marca 2014 r. 

zorganizował w Europejskim Centrum Młodzieży przy Jaworskim Ośrodku Kultury 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze. Targi skierowane były do osób bezrobotnych 

poszukujących pracy, jak również młodych osób, które zamierzają podjąć pracę po raz 

pierwszy. Celem targów było ułatwienie pracodawcom, działającym na lokalnym rynku 

pracy i rynkach sąsiednich, pozyskanie kandydatów do pracy. Pracobiorcy mogli zaś 

bliżej poznać charakter oferowanej pracy. Podczas targów pracownice wałbrzyskiego 

oddziału OIP udzielały porad prawnych z zakresu prawa pracy oraz bhp. Zainteresowane 
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osoby mogły otrzymać bezpłatne informacje, publikacje oraz broszury związane  

z problematyką prawa pracy m. in. dotyczące nawiązywania i rozwiązywania stosunku 

pracy, urlopów wypoczynkowych, wynagrodzenia oraz czasu pracy. 

  

 

Fot. nr  45: Jedną z najpopularniejszych form współpracy z samorządami jest uczestnictwo pracowników 
Okręgu w targach pracy organizowanych przez starostwa, urzędy miast i gmin oraz powiatowe urzędy pracy  

 
Podobne wydarzenie miało miejsce 23 października 2014 r., kiedy to pracownicy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Oddziału w Kłodzku, uczestniczyli  

w kolejnej już edycji Targów Pracy i Edukacji, zorganizowanych przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Ząbkowicach Śląskich. Tegoroczna edycja targów odbyła się pod honorowym 

patronatem Starosty Ząbkowickiego, na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. 

Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich. W specjalnie na tę okazję przygotowanym 

punkcie konsultacyjno – doradczym pomocy prawnej z zakresu prawa pracy udzielali 

specjaliści Katarzyna Skrzat i Kazimierz Chrobak. Dużym zainteresowaniem wśród 

uczestników targów cieszyły się inspekcyjne wydawnictwa. 

Wyjątkowo intensywna współpraca wrocławskiego inspektoratu z powiatowymi 

urzędami pracy prowadzona jest także w obszarze kontroli zasadności przyznania 

bezrobotnym prawa do zasiłku w sytuacji, gdy działania wyjaśniające prowadzone przez 

PUP wskazują, iż bezrobotny w rzeczywistości podjął zatrudnienie – PUP kierują wnioski  

o potwierdzenie wykonywania pracy przez osoby bezrobotne. Natomiast inspektorzy 

pracy kierują do powiatowych urzędów pracy informacje o ujawnieniu zatrudnienia osób, 

które pozostają w rejestrach osób bezrobotnych. Ponadto, prowadząc kontrole z zakresu 
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legalności zatrudnienia, inspektorzy pracy kierują do PUP zapytania o pozostawanie 

osób objętych kontrolą w rejestrach osób bezrobotnych. 

We współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kłodzku, kłodzki oddział 

Okręgowego Inspektoratu we Wrocławiu zorganizował 2 października 2014 r. 

seminarium „Prawo pracy i BHP w szkołach i placówkach oświatowych”, które odbyło się 

w siedzibie starostwa. Spotkanie to zrealizowano w ramach programu edukacyjnego 

„Kultura bezpieczeństwa”. Spotkanie otworzyli wicestarosta Adam Łącki i kierownik 

oddziału OIP Zdzisław Kowalski. Głos zabrała także zastępca okręgowego inspektora 

pracy Małgorzata Łagocka, która mówiła o współpracy naszego urzędu z oświatą. 

Gościem honorowym sympozjum była poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, która 

zwracając się do zebranych przedstawiła dane dotyczące wypadkowości w polskiej 

oświacie: w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 

dochodzi rocznie do ponad 70.000 wypadków uczniów, z tego ponad 300 to wypadki 

ciężkie, a około 50 – śmiertelne. Jednak nie tylko dzieci ulegają wypadkom. Rocznie 

ofiarami ponad 4.000 wypadków przy pracy są nauczyciele i inne osoby pracujące w 

oświacie. Przypomniała, że to na osobach kierujących tymi placówkami ciąży obowiązek 

zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy uczniom oraz pracownikom. Właśnie 

by to zadanie ułatwić, inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Renata 

Wirt-Krzywiecka, Mirosław Szczepaniak i Barbara Serafinowska przedstawili wyniki 

kontroli prowadzonych przez inspekcję w placówkach oświatowych powiatu kłodzkiego  

i ząbkowickiego, tak w zakresie prawa pracy, jak i technicznego jej bezpieczeństwa oraz 

informację o programach prewencyjnych i promocyjnych prowadzonych przez PIP, 

szczególnie tych, które skierowane są do szkół. Nim podjęto dyskusję podsumowującą 

sympozjum, przedstawiciele gospodarzy mówili o zadaniach organu nadzorującego 

szkoły i placówki oświatowe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fot. nr 46:  We współpracy ze starostwami, urzędami miast i gmin prowadzone są różne inicjatywy 
edukacyjno-prewencyjne w obszarze prawa pracy 
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Sekcja ds. Rolnictwa i Leśnictwa Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu to 

jeden z tych zespołów, który z samorządem terytorialnym musi działać i działa w 

wyjątkowym konsonansie. Rolnicy indywidualni są grupą docelową działań inspektorów, 

do której trafić można tylko za ich zezwoleniem i to wyłącznie w celach prewencyjno-

profilaktycznych. Dotarcie do takich gospodarstw jest możliwe jedynie dzięki 

zaangażowaniu i zrozumieniu wójtów bądź sołtysów. Bez wsparcia z ich strony 

niemożliwe byłyby wszelkie działania promujące bezpieczne zachowania na wsi. 

Inspekcja swoje akcje kieruje do rolników w okresach ich szczególnie wytężonej pracy 

(żniwa, wykopki), gdy najważniejsze są dla nich prace polowe, a nie goszczenie 

urzędników. Ale to właśnie sołtysi czy wójtowie są w stanie przekonać rolników, że 

wizytacja inspektora nie jest uciążliwością, a przyczynić się może do tego, że będzie się 

można nauczyć, jak praca w polu może stać się bezpieczniejszą, przez co z większą 

pewnością będzie ją można w zdrowiu wykonywać jeszcze przez wiele lat. 

Wśród inicjatyw edukacyjnych, które podejmowane są we współpracy z urzędami 

władzy samorządowej można wymienić te, które kierowane są do najmłodszych.  

O bezpiecznych zabawach podczas letniego wypoczynku pracownicy jeleniogórskiego 

oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, rozmawiali z kolonistami, 

harcerzami oraz mieszkańcami Jeleniej Góry i okolic, którzy 5 i 25 lipca 2014 r. zjawili się 

na jeleniogórskim Placu Ratuszowym i Placu Piastowskim. Tam, we współpracy  

z Urzędem Miasta Jelenia Góra, Komendą Miejską Policji w Jeleniej Górze, Strażą 

Miejską i Strażą Pożarną, zorganizowano spotkanie pod hasłem „Bezpieczne lato”. 

Pracownicy Inspekcji opowiadali najmłodszym o bezpiecznych zachowaniach podczas 

wakacyjnych zabaw, a także prac, w których młodzież pomaga rodzicom. Ratownicy 

medyczni zapoznali dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Nie zabrakło również strażaków Państwowej Straży Pożarnej, którzy zapoznali dzieci  

i młodzież z najnowszym sprzętem strażackim oraz opowiadali jak zachować się 

podczas pożaru, a policjanci utworzyli miasteczko ruchu drogowego. Zorganizowano 

również konkurs plastyczny dla przybyłych dzieci, które za najciekawsze prace 

obrazujące bezpieczne zachowania były nagradzane nagrodami ufundowanymi przez 

PIP. 

 

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 
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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 inspektorzy Dolnośląskiego Zespołu Budownictwa uczestniczyli  

w styczniu 2014 r., w cyklu spotkań szkoleniowych. W ich trakcie inspektorzy pracy 

zaprezentowali ocenę stanu bhp na dolnośląskich budowach oraz przedstawili działania 

prewencyjne PIP w zakresie poprawy stanu bhp na budowach. 

Współdziałanie z DOIIB zaowocowało także powołaniem Rady ds. Bezpieczeństwa 

Pracy w Budownictwie. Na spotkaniach poprzedzających utworzenie Rady, 

współtworzono program jej działania. 

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. Hotel - Restauracja „Chata za Wsią” w 

Mysłakowicach był 28 marca 2014 r. miejscem spotkania oddziału jeleniogórskiego 

OSPSBHP. Jak co roku gośćmi tego wydarzenia byli przedstawiciele Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu oraz jego oddziału w Jeleniej Górze. Zaproszony przez 

organizatorów zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru, Zbigniew Kołodyński 

był jednym z prelegentów konferencji i zaprezentował on zebranym niezmiernie ważną 

problematykę dotyczącą eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Następnie głos 

zabrał kierownik oddziału wrocławskiego inspektoratu w Jeleniej Górze nadinspektor 

Mirosław Kocuba, prezentując ostatnie zmiany w Kodeksie pracy oraz omawiając 

procedury powypadkowe na przykładzie ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy, 

jakie wydarzyły się na terenie działania OIP Wrocław Oddział Jelenia Góra.  

W bieżącym roku sprawozdawczym przedstawiciele OIP Wrocław gośćmi 

Stowarzyszenia byli dwukrotnie. Po raz drugi udział w spotkaniu członków OSPSBHP 

miał miejsce 10 października 2014 r. na Zamku Kliczków w Kliczkowie. Konferencja 

szkoleniowa została zdominowana przez kadrę wrocławskiego inspektoratu – zastępca 

okręgowego inspektora pracy Arkadiusz Kłos zapoznał zebranych z tematyką legalności 

zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, kierownik jeleniogórskiego oddziału OIP Mirosław 

Kocuba przedstawił ostatnie zmiany w zakresie prawa pracy a w szczególności 

technicznego jej bezpieczeństwa, natomiast starszy inspektor pracy Daniel Zajda 

opowiedział o bezpiecznym użytkowaniu maszyn i urządzeń technicznych. Pracownicy 

oddziału OIP w Jeleniej Górze Anna Szustak i Jarosław Branicki zorganizowali ponadto 
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punkt konsultacyjny, w którym udzielano porad z zakresu bhp i prawa pracy oraz 

przedstawiano wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

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 prowadzili w marcu 2014 r. cykl szkoleń dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, w ramach eliminacji do konkursu wiedzy o bezpieczeństwie  

i higienie pracy pt. „Wiedza o zasadach bhp dla młodzieży zatrudnionej w ramach OHP”. 

Szkolenia takie odbyły się w kilkunastu szkołach województwa dolnośląskiego. 

31.03.2014 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP zorganizowało w Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Głogowie targi „Kierunek – Praca”, w których uczestniczyli 

przedstawiciele legnickiego oddziału PIP. Pracownicy Inspekcji wygłosili krótki wykład 

związany z podejmowaniem zatrudnienia przez młodzież. Uczestnicy targów mogli też 

zapoznać się z wydawnictwami PIP. Natomiast 24 października 2014 r. w Zespole Szkół 

nr 25 przy ul. Skwierzyńskiej we Wrocławiu, odbyły się targi pracy dla młodzieży 

zatrudnionej w ramach OHP. Podczas targów uczestnicy mieli okazję zapoznać się z 

ofertami pracy prezentowanymi przez Młodzieżowe Biuro Pracy OHP i agencje 

zatrudnienia. W wydarzeniu tym Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

reprezentowali radcy Agnieszka Czajkowska i Marek Choczaj, którzy udzielali porad z 

zakresu prawa pracy. Punkt Państwowej Inspekcji Pracy, na którym można było 

otrzymać takie wydawnictwa jak „Prawo pracy-pierwsze kroki”, książkę „W pierwszej 

pracy” czy – cieszący się sporą popularnością – komiks „Moja pierwsza praca” o 

przygodach Inspektora Wilka, odwiedziło wielu młodych ludzi. 

 

Fot nr 47: Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu bierze aktywny udział w przedsięwzięciach 
organizowanych wspólnie z Ochotniczymi Hufcami Pracy 
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25 listopada 2014r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w VIII już edycji 

konkursu „Pracodawca przyjazny młodzieży”. Podsumowanie tegorocznych zmagań 

miało miejsce w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy  

w Ząbkowicach Śląskich. Konkurs organizowany jest przez Okręgowy Inspektorat Pracy  

i Dolnośląską Komendę Wojewódzką OHP we Wrocławiu z myślą o pracodawcach 

młodzieży zrzeszonej w Ochotniczych Hufcach Pracy. Chcemy nagradzać w nim tych 

przedsiębiorców, którzy z zaangażowaniem i z troską wprowadzają młodych ludzi  

w arkana bezpiecznej pracy. Idei tej patronuje Dolnośląski Kurator Oświaty i dyrektor 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział we Wrocławiu. W tym roku do 

konkursu przystąpiło 14 pracodawców z terenu Dolnego Śląska. 

 

Inne instytucje i urzędy 

Prócz wyżej wspomnianych, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

współpracował w roku 2014 także z innymi instytucjami i organizacjami.  

Przykładem takiej współpracy może być uczestnictwo przedstawicieli Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu: ówczesnego nadinspektora pracy Arkadiusza Kłosa 

oraz młodszej inspektor pracy – rzecznika prasowego Agaty Kostyk-Lewandowskiej w 

spotkaniu, które 11 czerwca 2014 r. zorganizowano w ramach projektu ADSTRINGO, 

którego przedmiotem jest przeciwdziałanie handlowi ludźmi do pracy przymusowej. W 

trakcie tego diagnozowano problemy w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi oraz 

wymieniano posiadane informacje na temat wykorzystywania do pracy przymusowej. 

Zadaniem spotkania było także budowanie sieci kontaktów i współpracy na rzecz 

przeciwdziałania tym zjawiskom i ochrony praw pracowników – migrantów. Podczas 

spotkania podjęto próbę porozumienia, w jaki sposób poszczególne instytucje 

administracji publicznej województwa dolnośląskiego – Straż Graniczna, Policja, władze 

lokalne, organizacje pozarządowe, instytucje rynku pracy, w tym również pracodawcy  

i agencje pośrednictwa pracy – mogą się włączyć w działania i współpracę w celu 

przeciwdziałania wykorzystaniu do pracy przymusowej. Biorących udział w spotkaniu 

przywitał Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz oraz dyrektor Biura Międzynarodowej 

Organizacji ds. Migracji (IOM) w Warszawie. Przed rozpoczęciem dyskusji, 

przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Straży Granicznej, Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu i IOM mówili o systemie pomocy  

i ochrony ofiar handlu ludźmi oraz doświadczeniach i działaniach prowadzonych w tym 

zakresie. 

Wśród współpracujących instytucji i urzędów nie sposób nie wymienić jednostek 

oświatowych, szkół wyższych czy placówek naukowych.  

Większość konkursów i prelekcji dla młodzieży z zakresu bezpieczeństwa i higieny 

pracy, w tym bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, nie mogłoby zostać 
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zorganizowanych, gdyby nie silne wsparcie dyrekcji szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych oraz ich grona pedagogicznego. Tylko dzięki przychylności 

nauczycieli możliwe były takie działania prewencyjne. Taka współpraca prowadzona jest 

także ze szkołami wyższymi oraz różnymi organizacjami studenckimi, zorganizowanymi 

przy tych uczelniach. 

Pracownicy OIP Wrocław uczestniczą w Akademickich Targach Pracy, które 

organizuje Fundacja Manus. 15 października 2014 r. już po raz dwudziesty drugi 

studenci i pracodawcy spotkali się na Politechnice Wrocławskiej podczas Akademickich 

Targów Pracy. Wydarzenie to jest znakomitą okazją do spotkania się dwóch stron rynku 

pracy – studentów, którzy szukają dla siebie ofert praktyk, staży i pracy, oraz 

pracodawców, chcących pozyskać jak najlepszych pracowników wśród przyszłych 

inżynierów. Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu reprezentowany przez radcę 

Agnieszkę Czajkowską oraz referenta Marka Choczaja udzielał licznych porad z zakresu 

prawa pracy i tłumaczył, jak ważna jest znajomość swoich praw ale też obowiązków 

wobec pracodawcy. Na stoisku rozdysponowano również wydawnictwa Państwowej 

Inspekcji Pracy, które cieszyły się ogromnym powodzeniem. 

 

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. 

 

Współdziałanie OIP Wrocław z organami nadzoru nad warunkami pracy oraz 

innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy w roku 2014 

(dane liczbowe) 

Wyszczególnienie 
Kontrole 
wspólne 

Kontrole na 
wniosek organu 

współdziałającego 

Zawiadomienie 
o wynikach 

kontroli 
prowadzonej 
samodzielnie 

przez OIP 

Państwowa Inspekcja Sanitarna 1 3 23 

Urząd Dozoru Technicznego 0 0 89 

Prokuratura 1 3 15 

Policja 12 16 24 

Straż Graniczna 13 11 14 

Państwowa Straż Pożarna 0 3 9 

Inspekcja Ochrony Środowiska 0 0 2 

Państwowy Nadzór Budowlany 1 0 23 

Inspekcja Transportu Drogowego 0 0 1 
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Urząd celny 0 2 2 

Urząd skarbowy, UKS, IS 1 76 115 

Urząd Transportu Kolejowego 3 4 1 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 0 0 8 

Powiatowe urzędy pracy 1 36 29 

Wojewódzki Urząd Pracy 0 3 4 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 0 42 151 

Urzędy górnicze 0 5 7 

Straż miejska 4 1 1 

Pełnomocnik Rządy ds. Równego Traktowania 0 0 1 

GIODO 0 0 4 

Rzecznik Praw Obywatelskich 0 1 1 

Najwyższa Izba Kontroli 0 1 1 

Inne podmioty 2 3 34 

 

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. 

W kwietniu 2014 r. zorganizowano cykl spotkań z przedstawicielami Powiatowych 

Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, których celem było omówienie zasad realizacji 

przywołanego powyżej porozumienia. Odbyły się 4 takie spotkania, w których 

uczestniczył zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru Zbigniew Kołodyński, 

nadinspektor Dolnośląskiego Zespołu ds. Budownictwa oraz inspektorzy tego zespołu. 

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. 

W bieżącym roku sprawozdawczym inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy we 
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Wrocławiu przekazali 89 takich zawiadomień. Przedstawiciele tego urzędu brali też 

udział w wielu wydarzeniach, którego organizatorem bądź współorganizatorem był 

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, m.in. dyrektor wrocławskiego oddziału UDT 

Rafał Osiński jest członkiem Dolnośląskiej Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie.  

„Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych  

z mechanicznym napędem podnoszenia” to temat warsztatów szkoleniowych 

zorganizowanych 10 stycznia 2014 r. przez wrocławski oddział Urzędu Dozoru 

Technicznego, w których uczestniczyli inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy we 

Wrocławiu. Grupie inspektorów pracy, wśród których znaleźli się przedstawiciele sekcji 

prewencji i profilaktyki wypadkowej oraz zespołu ds. przemysłu elektromaszynowego  

i nadzoru rynku, przewodniczył zastępca okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru 

Zbigniew Kołodyński. Wszystkich zebranych na szkoleniu przywitali i wprowadzili  

w temat jego organizatorzy, Rafał Osiński – dyrektor Oddziału UDT we Wrocławiu i Jerzy 

Saczko – dyrektor Oddziału UDT w Wałbrzychu. Następnie o regulacjach prawnych 

dotyczących wypadków przy pracy związanych z eksploatacją urządzeń technicznych 

mówił Maciej Winkler – kierownik Działu Urządzeń Transportu Bliskiego we wrocławskim 

UDT. Natomiast inspektorzy pracy Wiesław Karbowski i Arkadiusz Dybek przedstawili 

zagadnienie wymagań bezpieczeństwa pracy, w tym w szczególności wymagań 

kwalifikacyjnych do obsługi wózków jezdniowych. W bloku warsztatowym inspektor UDT 

Jerzy Cyba wyjaśnił także zasady postępowania Urzędu Dozoru Technicznego po 

zgłoszeniu wypadku związanego z eksploatacją wózka podnośnikowego. Spotkanie 

zakończyło się przeglądem wypadków zaistniałych w 2013 roku, związanych z 

eksploatacją wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem 

podnoszenia, które badali przedstawiciel obu instytucji oraz dyskusją na temat 

współdziałania obu urzędów w trybie roboczym, zakresu przekazywanych wzajemnie 

informacji, posiadanych kompetencji i próbą wypracowania propozycji wspólnych działań 

profilaktycznych w 2014 r. w związku z omawianymi zaistniałymi wypadkami. 

Bieżąca współpraca realizowana była także pomiędzy Inspektoratem  

a Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy. DWOM stale uaktualnia, 

prowadzony także przez OIP, wykaz zarejestrowanych lekarzy uprawnionych do 

prowadzenia badań profilaktycznych. Statystycy Ośrodka przesyłają także wszelkie 

informacje na temat pieczątek, numeru uprawnień czy ich zakresu. Inspektorzy pracy 

przekazują natomiast Ośrodkowi informacje na temat, stwierdzonych podczas kontroli, 

przypadków wykonania badań profilaktycznych przez lekarzy nieuprawnionych, bądź 

innych uchybień związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną sprawowaną nad 

pracownikami. 

Realizując zapisy podpisanych porozumień centralnych i lokalnych 

współpracowano m.in. z Państwową Inspekcją Sanitarną, głównie w obszarze 
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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. Państwowa Inspekcja Sanitarna przekazuje natomiast Okręgowemu 

Inspektoratowi Pracy informacje dotyczące np. decyzji lub zmiany decyzji w sprawie 

chorób zawodowych. 

Przykładem bieżącej współpracy może być spotkanie, które 5 sierpnia 2014 r. 

odbył kierownik oddziału OIP w Kłodzku Zdzisław Kowalski z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Kłodzku, na którym m.in. poruszono problemy możliwości 

wykorzystania przy planowaniu kontroli, wyników kontroli sanitarnych prowadzonych 

przez organy PPIS w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, zorganizowanych na 

terenie powiatu kłodzkiego. 

Współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Okręgowy Inspektorat Pracy 

we Wrocławiu prowadzi w oparciu o krajowe porozumienie. 

30 stycznia 2014 r. kierownik oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kłodzku 

Zdzisław Kowalski spotkał się z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

Oddział w Wałbrzychu. Na spotkaniu podsumowano współpracę wynikającej  

z funkcjonującego porozumienia oraz dokonano wymiany doświadczeń w zakresie 

delegowania pracowników do pracy za granicą i zatrudniania bez umów.  

Przedstawiciele OIP Wrocław i wrocławskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych zebrali się też 29 kwietnia 2014r., by podsumować współpracę, jaka toczyła 

się między naszymi urzędami w roku 2013 oraz by wypracować kierunki wspólnych 

działań na rok 2014. W spotkaniu tym uczestniczył dyrektor oddziału ZUS Antoni Malaka, 

naczelnicy wydziałów: Ubezpieczeń i Składek, Emerytalno-Rentowego i Kontroli 

Płatników Składek, okręgowy inspektor pracy Tomasz Gdowski i jego zastępczyni ds. 

prawnych Małgorzata Łagocka, nadinspektorzy sekcji prawnych oraz inspektorzy pracy, 

którzy z ZUS współpracują najczęściej, szczególnie w obszarze delegowania 

pracowników. 

Na bieżąco Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje naszemu inspektoratowi 

zbiorcze dane statystyczne dotyczące wypłaconych jednorazowych odszkodowań  
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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. 

Jako przykład współpracy można wskazać też udział przedstawicieli Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, w organizowanych przez ZUS w dniach 7 i 8 

października 2014 r. Dni Ubezpieczonego. Pierwszego dnia w jednym z wrocławskich 

inspektoratów ZUS Danuta Łakomiec i Justyna Wnętrzak udzielały wszystkim 

zainteresowanym, którzy pojawili się tego dnia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, 

porad z zakresu prawa pracy. Tego samego dnia przedstawicielki OIP Wrocław 

przeprowadziły także szkolenie, skierowane do służb kadrowych, na temat zasad 

udzielania urlopów macierzyńskich i rodzicielskich. Wiele osób odwiedziło też punkt 

poradnictwa poprowadzony w innym inspektoracie, który następnego dnia został 

zorganizowany i poprowadzony przez Agnieszkę Czajkowską i Marka Choczaja. Na obu 

stoiskach oprócz wyjaśnień zawiłości prawa pracy można było otrzymać wydawnictwa 

Państwowej Inspekcji Pracy. Wiele z nich rozeszło się także wśród pracowników ZUS. 

W dniach od 7 do 11 kwietnia 2014 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy we 

Wrocławiu odbyła się wizyta studyjna pięciu inspektorów pracy z krajów członkowskich 

Unii Europejskiej: Belgii, Francji, Holandii, Irlandii i Litwy. Wizyta została zrealizowana  

w ramach II etapu projektu współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej: 

„Działania związane z delegowaniem pracowników. Szkolenie metodą learning by 

doing”, w którym Państwowa Inspekcja Pracy uczestniczy w charakterze instytucji 

stowarzyszonej. Spotkanie stanowiło także forum wymiany doświadczeń i dyskusji  

w związku z prowadzoną od kilku lat współpracą z państwami UE w tym obszarze 

zagadnień. W trakcie wizyty uczestników spotkania zapoznano z podstawowymi ramami  

prawnymi funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy jak i praktycznymi aspektami 

działania Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania agencji zatrudnienia 

kierujących pracowników z Polski do pracy u zagranicznych pracodawców 

użytkowników. Na zaproszenie strony polskiej, w części teoretycznej wizyty uczestniczyli 

także przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu, którzy 

wygłosili prelekcję dotyczącą problematyki ubezpieczeń społecznych pracowników 

delegowanych oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, którzy 

zapoznali gości z zasadami certyfikowania i kontroli agencji zatrudnienia realizowanych 

przez służby podległe marszałkowi województwa dolnośląskiego. 

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. 
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Działania wspierające inspekcyjne przedsięwzięcia promocyjno-edukacyjne, 

prowadzone są też przez Kasę 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. 

Ilustracją wspólnych działań może być finał Olimpiady wiedzy z zakresu bhp  

w rolnictwie dla uczniów dolnośląskich szkół o profilu rolniczym, który Okręgowy 

Inspektorat Pracy we Wrocławiu - jako gospodarz oraz Oddział Regionalny Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu zorganizowali w dniu 18 

listopada 2014 r. Podstawowym celem olimpiady było upowszechnienie wśród uczniów 

szkół rolniczych zasad bezpiecznej pracy w rolnictwie oraz pogłębienie i ugruntowanie 

wiedzy i umiejętności z tego zakresu. Eliminacje do konkursu obyły się w 

poszczególnych szkołach. W finale konkursu udział wzięło 26 uczniów z 9 dolnośląskich 

szkół o profilu rolniczym. 

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. 12 czerwca 2014 r. z inicjatywy Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, odbyło się spotkanie przedstawicieli Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu oraz Izby Skarbowej we Wrocławiu. 

Spotkanie miało charakter warsztatowy i miało na celu ustalenie form i zakresu 

współpracy pomiędzy urzędami, w zakresie zjawisk identyfikowanych w wyniku 

czynności kontrolnych przez inspektorów pracy i mogących mieć wpływ na wysokość 

danin publicznoprawnych. Tematyka spotkania objęła m.in. zagadnienia związane  

z zasadami wypłacania wynagrodzenia pracowników przebywających w podróżach 

służbowych, w tym pracowników przebywających w tzw. długotrwałych podróżach 

służbowych i pracowników delegowanych do pracy za granicą, zjawiskiem 

jednoczesnego zawierania kilku umów cywilnoprawnych z osobami świadczącymi 

faktycznie pracę tego samego rodzaju na rzecz jednego podmiotu. W czasie spotkania 

zostały omówione konkretne przypadki nieprawidłowości w podanym wyżej zakresie. Ze 

strony służb skarbowych została wyartykułowana propozycja zawarcia porozumienia  

o zasadach współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy we Wrocławiu. W spotkaniu 

wzięło udział 3 przedstawicieli Izby Skarbowej, 3 przedstawicieli ZUS oraz 5 inspektorów 

pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. 
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Wciąż na najwyższym poziomie oceniamy współpracę Okręgowego Inspektoratu 

Pracy we Wrocławiu z funkcjonariuszami Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej.  

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. Tradycją już stały się spotkania 

kierownika oddziału OIP w Kłodzku Zdzisława Kowalskiego i inspektorów pracy tego 

oddziału, z funkcjonariuszami Zespołu ds. Działań Kontrolnych i Weryfikacyjnych Grupy 

ds. Cudzoziemców Placówki Straży Granicznej w Kłodzku, które odbywają się przed 

każdym wspólnym działaniem, i na których dokonuje się szczegółowych ustaleń  

w zakresie planowanych czynności kontrolnych. 

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 zastępcy okręgowego inspektora pracy ds. nadzoru w 3 szkoleniach 

funkcjonariuszy Straży Granicznej, zorganizowanych w Ośrodku Szkolenia Straży 

Granicznej w Lubaniu, które odbyły się w maju, wrześniu i grudniu i objęły grupę ok. 60 

funkcjonariuszy Straży Granicznej. W czasie szkoleń przedstawiono tematykę związaną 

z legalnością zatrudnienia, zasadami funkcjonowania agencji zatrudnienia, warunkami 

prowadzenia agencji zatrudnienia określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem pojęć pracy tymczasowej. 

Wskazano na praktyczne problemy związane z kontrolami agencji zatrudnienia. Duże 

zainteresowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej w czasie tych spotkań dotyczyło 

zjawiska outsourcingu i praktycznych uwag dotyczących kontroli z nim związanych. 

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. 
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Prokuratura 

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.  

19 lutego 2014 r. odbyło się z inicjatywy okręgowego inspektora pracy spotkanie 

przedstawicieli Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Izby Skarbowej we Wrocławiu, 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, 

mające na celu podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz ustalenie zasad  

współdziałania w zakresie wymiany niezbędnych informacji, w związku prowadzonym 

śledztwem, dotyczącym jednej ze spółek działającej na terenie Dolnego Śląska. W 

spotkaniu wzięło udział 2 prokuratorów Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu,  

3 przedstawicieli Izby Skarbowej, 3 przedstawicieli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

oraz 4 przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy. W czasie spotkania omówiono 

dotychczasowe działania podejmowane przez poszczególne urzędy, zakres i sposób 

informowania osób poszkodowanych działalnością w/w spółek o preferowanych 

sposobach postępowania. 

 

2. Współpraca międzynarodowa  

Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu nie inicjował w roku 2014 żadnych 

działań związanych z kontaktami z organami nadzoru nad warunkami pracy z innych 

krajów.  

Natomiast przedstawiciel OIP współorganizowali wydarzenia, którym nadano 

charakter ogólnoinspekcyjnych. Tak było w przypadku wizyty 8 słowackich inspektorów 

pracy, którzy w dniach 19-20 marca 2014 r. odwiedzili piastowski Wrocław, by 

porozmawiać o współpracy obu naszych Urzędów. Głównym celem tej wizyty, była chęć 

zapoznania się słowackich urzędników z systemem kształcenia kadr Państwowej 

Inspekcji Pracy, stąd gospodarzem spotkania był Ośrodek Szkolenia Państwowej 

Inspekcji Pracy. Głównie przedstawieniu naszego systemu szkoleniowego oraz 

działalności Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu poświęcono pierwszy dzień spotkania, 

Drugi dzień wizyty, który rozpoczęła swym wystąpieniem główna inspektor pracy, był 

poświęcony działalności Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. O działaniach 

tej jednostki opowiadali Okręgowy Inspektor Pracy Tomasz Gdowski i jego zastępca ds. 

nadzoru Zbigniew Kołodyński. Podsumowanie spotkania było zaś okazją do odpowiedzi 
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na pytania, które głównej inspektor pracy i pozostałym zebranym zadawali słowaccy 

goście. Swym szczególnym zainteresowaniem objęli działalność kontrolną PIP  

w obszarze nanotechnologii, tzw. „zielonej energii” oraz poczynaniami prewencyjnymi  

w obszarze stresu zawodowego i mobbingu. Wśród pytań znalazły się też te, które 

dotyczyły inspektorskiej praktyki. Słowackim partnerom zaprezentowano także 

wydawnictwa, i te wydawane przez Ośrodek Szkolenia PIP, jak i te, które wydaje Główny 

Inspektorat Pracy. 

Wrocławscy inspektorzy pracy biorą też udział w międzynarodowych projektach, 

których uczestnikiem jest Państwowa Inspekcja Pracy, np. „Delegowanie pracowników – 

nauka przez działanie”, czy w konferencji naukowej organizowanej 8-9 października 

2014 r. we Frankfurcie nad Odrą, w ramach Polsko - Niemieckiego Dialogu w obszarze 

BHP. 

Wśród tych działań warto wymienić też wizytę przygotowaną przez wrocławski 

inspektorat, a organizowaną przez INTEFP (Institut National du Travail de l'Emploi et de 

la Formation Professionnelle). Przez cały roboczy tydzień, od 29 września do 3 

października 2014 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu oraz w Ośrodku 

Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy przebywało 16 francusckich inspektorów pracy 

oraz aplikantów, którzy do wykonywania tej pracy dopiero się przygotowują. Przez cztery 

dni uczestniczyli oni w wykładach prowadzonych przez inspektorów pracy naszego 

Inspektoratu, pracowników Głównego Inspektoratu Pracy oraz dyrektor i pracowników 

Ośrodka Szkolenia PIP. Podczas tych szkoleń zapoznawali się m.in. z systemem 

inspekcji pracy w Polsce, praktyką działań polskiego inspektora pracy, krajowymi 

rozwiązaniami prawnymi w zakresie prawa pracy czy jej technicznego bezpieczeństwa. 

By owe rozwiązania zobaczyć w praktyce, francuscy delegaci odwiedzili podwrocławską 

fabrykę produkującą paluszki i słone przekąski, będącą częścią światowego koncernu. 

Młodsza inspektor pracy Agata Kostyk-Lewandowska wzięła udział w sympozjum 

podsumowującym staż francuskich aplikantów, które pod koniec października odbyło się 

w INTEFP w Lyonie. 
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IX. Podsumowanie i wnioski 
 

W roku 2014, będącym 95 rokiem działalności Państwowej Inspekcji Pracy, 

pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu, podobnie jak w latach 

poprzednich, w sposób rzetelny i profesjonalny podejmowali działania na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa pracy. Działania te nie ograniczały się jedynie do przeprowadzania 

kontroli w zakładach pracy, ale także obejmowały działania prewencyjne i promocyjne.  

W realizacji swoich działań Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu był wspierany 

przez inne urzędy, organy nadzoru nad warunkami pracy, a także przez partnerów 

społecznych. 

W ramach działalności nadzorczo-kontrolnej, w roku 2014 inspektorzy pracy 

Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu przeprowadzili 8 183 kontrole, w 6 821 

podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 446 534 pracowników. 

Kontrole te obejmowały szeroki zakres tematyczny i ukierunkowane były przede 

wszystkim na realizację zadań i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 kwietnia 

2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Zadania te obejmują nie tylko zagadnienia  

z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy czy prawnej ochrony pracy, ale także inne 

zagadnienia wynikające z innych przepisów, w tym dotyczące m. in.: 

 legalności zatrudnienia obywateli polskich oraz cudzoziemców, 

 zatrudniania pracowników tymczasowych,  

 systemu oceny zgodności, 

 nanotechnologii. 

Na zakres tematyczny przeprowadzanych kontroli, oprócz założonych do 

realizacji tematów, największy wpływ miały skargi, które wpływały do Okręgowego 

Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. Tematyka skarg oraz wniosków wniesionych w  roku 

2014, podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych dotyczyła najczęściej: 

 wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy,  

 nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, 

 czasu pracy, 

 urlopów pracowniczych, 

 zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,  

 mobbingu, 

 warunków pracy i bhp. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, relatywnie bardzo mały odsetek wnoszonych skarg 

dotyczył naruszania przepisów o ochronie pracy kobiet oraz zatrudnianiu młodocianych. 

Tak ukształtowana tematyka skarg wynika przede wszystkim z sytuacji ekonomicznej,  

w której znalazł się nasz kraj. Wielu pracodawców, mając problemy z płynnością 
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finansową, nie jest w stanie realizować swoich obowiązków wobec pracowników. Nadal 

niestety występują przypadki świadomego nieprzestrzegania przez pracodawców 

przepisów, które wynikają z chęci osiągnięcia jak największego zysku, w krótkim czasie. 

Pracodawcy ci wykorzystują przy tym luki w prawie oraz procedury ograniczające 

możliwości prowadzenia przez inspektorów pracy czynności kontrolnych. Prowadzi to 

coraz częściej do braku możliwości przeprowadzenia kontroli w ogóle lub 

przeprowadzenie jej w ograniczonym tylko zakresie.  

Oprócz skarg, kierowanych do OIP we Wrocławiu przez pracowników, wpływają 

również skargi kierowane przez działające w zakładach pracy związki zawodowe. 

Tematyka oraz ilość skarg wnoszonych przez związki zawodowe, kształtuje się na 

stosunkowo niewysokim poziomie. Przeprowadzone w zakładach kontrole ujawniają nikły 

procent wykorzystywania przez Związki Zawodowe uprawnień, które zawarte są w 

ustawie o związkach zawodowych, co może wynikać z ostrożności działaczy 

związkowych lub też problemach w interpretacji zawiłych przepisów prawa. Inną 

przyczyną takiego stanu rzeczy może być zmniejszająca się ilość związków zawodowych 

w zakładach pracy. Potwierdza to m. in. spadająca ilość wniosków o rejestrację nowych 

układów zbiorowych pracy czy też protokołów dodatkowych.  

Zjawiskiem, które wynika m. in. z tematyki poruszanej w skargach oraz 

udzielanych poradach, jest nadal utrzymująca się na wysokim poziomie, ilość osób 

świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Chęć stosowania takiej 

formy powierzania wykonywania pracy, wynika z dążenia pracodawców do oszczędności 

i zmniejszania kosztów zatrudniania pracowników w stosunku do powierzania pracy na 

podstawie umów cywilnoprawnych. Problemem, który jest sygnalizowany coraz częściej, 

jest powierzanie w ramach umów cywilnoprawnych także pracy tymczasowej. 

Kontrole przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,  

w roku 2014 przeprowadzane były zarówno w zakresie przestrzegania podstawowych 

obowiązków takich jak: szkolenia pracownicze w zakresie bhp, badania lekarskie, 

wypełnianie zadań służby bhp czy ocena ryzyka zawodowego, jak również 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, zagrożeń związanych z nanomateriałami czy 

usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Kontrole dotyczące wykonywania prac przy usuwaniu materiałów zawierających 

azbest, przeprowadzone w roku 2014 wskazują, że w stosunku do lat ubiegłych, stan 

bezpieczeństwa pracy przy tych pracach ulega systematycznej oprawie. Zdarzają się 

niestety nadal przypadki, gdzie inspektorzy pracy muszą reagować na nieprawidłowości 

przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest, w tym na bezpośrednie zagrożenia dla 

zdrowia i życia pracowników. Na podstawie przeprowadzanych czynności kontrolnych 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 160 

 
  

można zauważyć pewną zasadę, że prawidłowo są organizowane prace związane  

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, prowadzone przez firmy doświadczone 

i przygotowane do ich realizacji. Firmy, które prowadzeniem takich prac zajmują się 

sporadycznie lub przypadkowo, popełniają przy ich organizacji znacznie więcej błędów  

i nieprawidłowości, co zazwyczaj jest związane z brakiem znajomości „tematyką 

azbestową” oraz chęcią szybkiego zarobku niskim kosztem. Biorąc pod uwagę 

zagrożenia związane z występowaniem azbestu, działania kontrolne w tym zakresie 

powinny być i będą kontynuowane w latach następnych. 

W roku 2014, tak jak w latach ubiegłych, znaczna ilość przeprowadzanych kontroli 

dotyczyła prowadzenia robót budowlanych. Celem tych kontroli, było ustalenie skali 

występujących naruszeń przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu tego typu robót oraz podjęcie działań zmierzających do usunięcia 

stwierdzonych zagrożeń dla życia i zdrowia osób wykonujących prace budowlane. 

Branża budowlana jest od lat w „czołówce” pod względem ilości wypadków. Dane 

statystyczne, dotyczące ilości wypadków jakie miały miejsce w bieżącym roku 

sprawozdawczym wskazują jednak, że do największej ilości wypadków doszło wśród 

osób zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym. Niemniej jednak, aż 65% 

wszystkich wypadków, które miały miejsce na terenie Dolnego Śląska, to wypadki, do 

których doszło w przemyśle bądź budownictwie. 

Kolejnym tematem, objętym w roku 2014, działalnością kontrolno–nadzorczą przez 

Okręgowy Inspektorat pracy we Wrocławiu, były zagadnienia związane z narażeniem 

pracowników na hałas. Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeprowadzonych 

kontroli dotyczyły najczęściej: 

 prowadzenia karty badań i pomiarów, oraz rejestru czynników szkodliwych dla 

zdrowia występujących na stanowisku pracy, 

 uwzględniania w programach szkoleń w dziedzinie bhp zagadnień obejmujących 

wyniki oceny ryzyka zawodowego związanego z hałasem, 

 oceny ryzyka zawodowego, 

 zamieszczania w skierowaniu na badania lekarskie informacji o narażeniu na hałas 

oraz poziomie narażenia, 

 zatrudniania pracowników w godzinach nadliczbowych na stanowiskach, na których 

występuje przekroczenie NDN hałasu. 

Powyższe ustalenia, dokonane w wyniku przeprowadzonych kontroli, wskazują na 

konieczność kontynuowania dotychczasowych działań powodujących obniżenie poziomu 

hałasu, jak również podniesienie świadomości na temat szkodliwego działania hałasu na 

organizm ludzki poprzez rozwijanie przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych 

dotyczących metod ograniczenia narażenia na hałas, adresowanych do różnych 

odbiorców, promowanie systemowego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy  
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w oparciu o ocenę ryzyka zawodowego uwzględniającą wszystkie aspekty występowania 

hałasu na stanowiskach pracy (właściwe szkolenia pracodawców, pracowników, 

profilaktyczne badania lekarskie) czy kontynuowanie kampanii informacyjnych w celu 

upowszechnienia informacji o najnowszych technologicznie rozwiązaniach 

ograniczających zagrożenie hałasem oraz upowszechnianie informacji w zakresie 

procesów (sposobów) rozpoznawania zagrożeń wynikających ze stosowanych 

technologii. 

Nowym tematem w działalności Okręgowego Inspektoratu pracy we Wrocławiu,  

w roku 2014, były kontrole ukierunkowane na ograniczenia zagrożeń związanych  

z nanomateriałami. Przeprowadzone w tym zakresie kontrole, nie wykazały rażących 

nieprawidłowości w zakresie realizacji podstawowych obowiązków pracodawcy, jakim 

było zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracowników. Zarówno 

dla inspekcji pracy jak i dla pracodawców oraz pracowników jest to nowe zagadnienie, 

które ewoluuje w zakresie posiadanej wiedzy. Przeprowadzone kontrole wykazały 

potrzebę podjęcia działań, mających na celu rozpowszechnienie wiedzy nt. 

nanocząsteczek, aby pracodawcy, pracownicy służb bhp, pracownicy, którzy mają 

dostęp do informacji zawartych w kartach charakterystyk mogli sami zidentyfikować 

możliwe zagrożenia zdrowotne, ewentualne drogi narażenia, a następnie podjąć 

właściwe działania prewencyjne. 

Działaniami nadzorczo-kontrolnymi w obszarze prawnej ochrony pracy, w roku 

2014, w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, objęto m. in. tematykę 

przestrzegania przez agencje zatrudnienia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. Przeprowadzone w tym zakresie kontrole, podobnie jak  

w latach poprzednich wykazały, że w szczególności nadal występuje niewystraczająca 

ochrona osób wyjeżdżających za granicę, za pośrednictwem agencji zatrudnienia. 

Liberalny kierunek zmian przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, który obserwujemy w ciągu kilku ostatnich lat, może w efekcie doprowadzać do 

sytuacji, gdy regulowane usługi rynku pracy, zarezerwowane pierwotnie dla organów 

państwa są wykonywane przez podmioty nie posiadające lokalu, właściwie 

wykształconego personelu, czy nieterminowo opłacające składki na Fundusz Pracy  

i w efekcie nie gwarantujących wysokich standardów świadczenia usług 

charakterystycznych dla agencji zatrudnienia. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w roku 2014, stałym tematem realizowanym  

w ramach działalności nadzorczo-kontrolnej OIP we Wrocławiu, była legalność 

zatrudniania obywateli polskich i cudzoziemców. Dane z kontroli przeprowadzonych  

w bieżącym roku sprawozdawczym pokazują, że nieprawidłowości w zakresie 

zatrudnienia i powierzania innej pracy zarobkowej, utrzymują się w większości badanych 

zagadnień na zbliżonym poziomie do lat ubiegłych. Stwierdzane nieprawidłowości 



Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu 

  
Strona 162 

 
  

dotyczą głównie: zatrudniania bez potwierdzania na piśmie umowy o pracę i jej 

warunków oraz niezgłaszania osoby zatrudnionej do ubezpieczenia społecznego. Nadal 

nasila się tendencja wzrostowa dotycząca nieprawidłowości związanych z zawieraniem 

umów cywilnoprawnych w warunkach, w których winna być zawarta umowa o pracę. 

Zmiana aktualnie panującego stanu rzeczy wymagać będzie nie tylko sankcji 

nakładanych przez organy PIP, przeprowadzających kontrole legalności zatrudniania, ale 

obejmować powinna opracowania przez właściwe organy państwowe pełnego programu 

zwalczania zjawiska pracy nierejestrowanej wraz z harmonogramem jego wdrażania. 

Zakresem działalności nadzorczo-kontrolnej w obszarze prawnej ochrony pracy, 

w roku 2014, w Okręgowym Inspektoracie Pracy we Wrocławiu, objęto także tematykę 

dotyczącą wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy w sektorze 

bankowym. Przeprowadzone w tym zakresie kontrole wykazały, że główną przyczyną 

nieprawidłowości odnotowywanych przez inspektorów pracy, jest nieznajomość lub 

niedostateczna znajomość przepisów o wynagradzaniu pracowników przez 

pracodawców.  

W roku 2014, Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, realizował także tematy 

własne, wynikające ze specyfiki Dolnego Śląska oraz z wniosków wynikających  

z  przeprowadzanych wcześniej kontroli. Do tematów tych należały m. in.: 

 Ograniczenie zagrożeń w zakładach dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej. 

 Przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy, w tym bhp, ze szczególnym 

uwzględnieniem problematyki legalności zatrudnienia, przy pracach sezonowych 

(hotele, gastronomia, wypoczynek dzieci i młodzieży). 

 Ograniczenie zagrożeń w zakładach zajmujących się wydobyciem, transportem  

i przeróbką surowców mineralnych, w tym w kopalniach odkrywkowych. 

Realizacja tych zadań przyczyniła się do zgłębienia wiedzy na temat nieprawidłowości 

występujących w zakresie realizowanego tematu, a jednocześnie pozwoliła na 

wyeliminowanie w kontrolowanych zakładach występujących zagrożeń. 

Oprócz działań nadzorczo-kontrolnych, Okręgowy Inspektorat Pracy  

we Wrocławiu, w roku 2014, prowadził także szereg działań w obszarze prewencji  

i promocji. Do działań tych należały programy i akcje prewencyjne, konkursy i szkolenia. 

W ramach tych działań Urząd prowadzi dialog z pracodawcami i pracownikami, oferuje 

im pomoc w charakterze doradcy, inspiruje do podejmowania wysiłków na rzecz poprawy 

warunków pracy, bierze udział w upowszechnianiu dobrych praktyk i najlepszych 

przykładów. Działania te zyskują na znaczeniu i kierowane są do coraz szerszej grupy 

odbiorców. W 2014 r. 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 
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odbiorców: od pracodawców, poprzez pracowników do uczniów, a nawet 

przedszkolaków. 

Realizacja przez Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu, w roku 2014, tak 

różnorodnych działań była możliwa dzięki współpracy z posłami i senatorami, innymi 

urzędami, jednostkami administracji centralnej i rządowej i samorządowej oraz innymi 

organami nadzoru nad warunkami pracy, a także partnerami społecznymi. Dzięki dobrze 

układającej się współpracy, możliwe jest realizowanie przez OIP we Wrocławiu tak 

różnorodnych zadań zarówno nadzorczo-kontrolnych, jak i prewencyjnych, czy 

promocyjnych. Działania te z jednej strony mobilizują kontrolowane podmioty do 

podejmowania wysiłków w celu poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

przestrzegania przepisów prawa pracy. Z drugiej strony, działania te pozwalają na 

poprawienie stanu znajomości przepisów prawa pracy w tym przepisów i zasad bhp oraz  

popularyzację pozytywnych standardów w tym zakresie. 
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